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Už 27 rokov bojujeme za plnohodnotný a samo
statný život, už 27 rokov napína každé z našich 
 oddelení, každé z ôsmich krajských stredísk, 
každá zo 64 základných organizácií všetky sily, 
aby sme zvíťazili. Dopingom je nám túžba  
obhajovať záujmy ľudí so zrakovým 
postihnutím, poskytovať im sociálnu 
rehabilitáciu, poradenstvo, prevenciu  
a sociálne a ďalšie služby. Snažíme sa nevidiacich 
a slabozrakých aktivizovať, vytvárať im čo 
najpriaznivejšie podmienky na všestranný rozvoj 
a v neposlednom rade ukazovať verejnosti, že 
mnohé zdanlivo neriešiteľné problémy riešenie 
majú. A často veľmi jednoduché.
Aj činnosťou v roku 2017 sme každodennosť 
so zrakovým postihnutím potiahli správnym 
smerom. Naprieč celým územím Slovenska sme 
len vlani pomohli celkovo 3112 klientom, v rámci 
programu Zdravé oči už v škôlke skontrolovali 
zrakové parametre 13 757 deťom vo veku 
od troch do šiestich rokov.
V spolupráci s magistrátom, odbornými 
a vzdelávacími inštitúciami, s organizáciami 
ľudí so zdravotným postihnutím, so seniormi, 
s deťmi a ich rodičmi, s materskými centrami 
či prevádzkovateľmi služieb sme sa pustili 
do návrhu stratégie zabezpečenia prístupnosti 
v meste Nitra. Zamerali sme sa na univerzálne 
navrhovanie, t. j. uplatňovanie takých princí pov, 
ktoré vychádzajú v ústrety všetkým, nielen  
ľuďom so zdravotným postihnutím. Veď naprí
klad rampu využijú nielen ľudia na vozíkoch, 
ale aj rodičia s kočíkmi, zväčšené písmo či 
kontrastné prvky nielen slabozrakí, ale aj seniori.
Ťažkosti s výberom a prácou s kompenzačnými 
a optickými pomôckami, s prístupnosťou 
printových aj elektronických informácií sme 
prekonávali pod hlavičkou Centra technických 
a informačných služieb, neistotu slovenských 
vodičov zo stretnutia s chodcom so zrakovým 
postihnutím sme znižovali počas dopravno
výchovnej akcie Deň bielej palice, stres 
z nekonečného blúdenia medzi často sa 

meniacimi regálmi v predajniach potravín sa stal 
minulosťou spustením služby Nákupný asistent. 
V decembri 2017 sme zavŕšili významný 
medzinárodný projekt pod názvom Aktivizácia 
mládeže – dlhodobá ambícia (YALTA), v rámci 
ktorého sa nám podarilo pripraviť skupinu 
mladých ľudí so zrakovým postihnutím na to,  
aby v budúcnosti sami vytvárali možnosti 
a príležitosti na aktívne trávenie voľného času 
pre rovnako znevýhodnených rovesníkov. 
Taktika hry nie je tajomstvom – pravidlá sme 
zhrnuli do dvoch príručiek: pre pracovníkov 
s mládežou a pre mladých lídrov. V dvoch 
jazykových mutáciách (slovenskom 
a anglickom) sú k dispozícii na www.unss.sk. 
Každodenné víťazstvá, ktoré pomáhajú  
a posúvajú nás vpred, boli ústredným motívom 
Bielej pastelky 2017, oblečenej vo futbalovom 
drese, bodky, body a sekundy sme zbierali počas 
1. ročníka Braillovskej olympiády, ktorej cieľom 
je propagovať Braillovo písmo ako nástroj 
gramotnosti ľudí so zrakovým postihnutím  
a podporovať jeho výučbu. 
Rok 2017 nám však priniesol aj iné zápasy. 
Niektoré z nich skončili víťazstvom, iné remízou, 
prehru sme ale nezaznamenali ani jednu.  
A s nasadením všetkých síl bojujeme aj  
v roku 2018.

Neťaháme za kratší koniec

Branislav Mamojka
predseda ÚNSS

Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS

http://www.unss.sk
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ÚNSS je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, 
ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

Naším poslaním je:

•  obhajoba záujmov ľudí so zrakovým 
postihnutím zameraná najmä   
na vytváranie rovnakých príležitostí, 
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania 
a realizáciu pozitívnych opatrení    
na prekonávanie a kompenzáciu   
dôsledkov zrakového postihnutia;

•  aktivizácia ľudí so zrakovým postihnutím 
a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných 
zručností a rozširovanie znalostí potrebných 
na prekonávanie dôsledkov zrakového 
postihnutia, na rozvoj a uspokojovanie 
záujmov a potrieb a na prípravu   
na plnohodnotný a integrovaný život   
a prácu v spoločnosti;

•  všestranné pôsobenie na verejnosť 
a informovanie o problémoch a schopnostiach 
ľudí so zrakovým postihnutím tak, aby boli 
vnímaní ako prirodzená súčasť spoločnosti;

•  sociálne poradenstvo, sociálna prevencia, 
sociálna rehabilitácia a poskytovanie 
sociálnych a ďalších služieb. 

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
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 Najčastejšie očné ochorenia

Diabetická retinopatia Katarakta – šedý zákal

Vekom podmienená degenerácia makuly Šikmý astigmatizmus

Odlúpenie sietnice Glaukóm – zelený zákal

Pigmentová retinopatia Hemianopsia
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 Organizačná štruktúra
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 Kontakty
Názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sídlo organizácie:  Sekulská 1, 842 50 Bratislava

Identifikačné číslo (IČO):  00683876
Organizačná forma:  občianske združenie
Dátum založenia:  7. apríla 1990
Zložka MV SR:  VVS/1909/903211

Ústredná rada ÚNSS:
predseda:  Branislav Mamojka
prvý podpredseda:  Milan Měchura
podpredsedovia:  Renata Oláhová, JosefZbranek
členovia:   Milan Antal, Ervína Balašková, Dušana Blašková, Imrich Bartalos, Ján Cesnek, 

Vladimír Cintula, Mária Danielová, Tímea Hóková, Ladislav Klešč, Jozef Kopaj, 
Lenka Kulíková, Nadežda Muščíková, Milan Sabovik, Milota Strončeková, 
Václav Trnka 

Ústredná kontrolná komisia ÚNSS
predseda:  Edita Križanová
členovia:  Jana Ivanová, Alena Paleschová, Božena Poláčková, Vladimír Zán

Úrad ÚNSS
riaditeľka:  Tatiana Winterová 
zástupkyňa riaditeľky:  Zuzana Rovňáková
kontakt:  Sekulská 1, 842 50 Bratislava, tel.: 02/69 20 34 20
 email: unss@unss.sk, web: www.unss.sk

Kancelária riaditeľky: Milan Měchura, Viera Zárecká, Josef Zbranek

Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a fundraising: 
 Dušana Blašková, Hana Cápayová, Ivana Potočňáková

Oddelenie sociálnych služieb: 
 Dagmar Filadelfiová, Ivana Frčová, Marián Horanič, Tímea Hóková 

Centrum technických a informačných služieb (CETIS):  
  Peter Teplický, Michaela Hajduková, Marek Macko, Branislav Mamojka, 

Stanislav Sokol

Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér: 
 Igor Harušťák, Pavol Korček

Ekonomické oddelenie:   Zuzana Rovňáková, Lucia Fabianová, Anna Ondrejková, Libuša Preťová, 
Michal Winter

mailto:unss@unss.sk
http://www.unss.sk
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•  Nevidiaci – ľudia s najťažším stupňom 
zrakového postihnutia. Pri úplnej strate 
zrakového vnímania človek nerozlišuje svetlo 
a tmu, neprijíma žiadne svetelné podnety. 
Za nevidiacich pokladáme aj tých, ktorí majú 
zachovaný svetlocit, t. j. sú schopní vnímať 
maximálne svetlo, nedokážu však lokalizovať 
jeho zdroj; 

•  Prakticky nevidiaci – ľudia s najťažšou 
slabozrakosťou. Môžu byť schopní vnímať 
svetlo, obrysy a tvary predmetov, zrakom 
rozoznávať prsty ruky tesne pred očami, ale 
ani s najlepšou možnou korekciou nedokážu 
využívať zrak ako dominantný a jediný 
analyzátor pri práci, orientácii v priestore  
a v získavaní informácií. V bežnom živote je  
pre nich zrak prakticky nevyužiteľný;

•  Slabozrakí – ľudia s natoľko zníženou 
ostrosťou videnia, že aj s najlepšou možnou 
korekciou majú problémy s vykonávaním 
zrakovej práce. Ich schopnosti vizuálneho 
vnímania sú obmedzené a deformované, 
zrakom prijímajú zo svojho okolia neúplné 
a skreslené informácie. Majú síce vážne 
poškodený zrak, ale disponujú jeho užitočný
mi zvyškami, ktoré sa dajú efektívne využiť;

•  Osoby s poruchami binokulárneho videnia 
– ľudia s poruchou funkčnej rovnováhy  
a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého 
oka. Hovoríme o skupine s tupozrakosťou, 
škuľavosťou a monokulom;

•  Osoby s kombinovaným postihnutím –  
ľudia, u ktorých sa vyskytuje viacero 
postihnutí. Našimi klientmi sa stávajú vtedy, 
ak je súčasťou diagnózy akýkoľvek stupeň 
zrakového postihnutia.

Nevidiaci a slabozrakí bežne fungujú  
v prepojení so svojím užším či širším sociálnym 
prostredím. Pri riešení konkrétnych životných 
situácií, ktoré sa týkajú napr. vzdelávania  
či zamestnávania, sa naším klientom zároveň 
stáva celé sociálne prostredie (učiteľ, 
zamestnávateľ, rodina a pod.). Cieľom našej 
činnosti je maximalizovať samostatnosť 
a nezávislosť ľudí so zrakovým postihnutím  
a minimalizovať potrebu ďalšej pomoci  
zo strany iných. 

 Kto je klientom Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska?
Zrakové postihnutie má rôzne škály prejavov. Príčinou je jednak veľká variabilita očných 
ochorení, jednak miera adaptácie človeka na život s daným znevýhodnením.  
V ÚNSS sledujeme predovšetkým funkčné dôsledky daných očných diagnóz (ako osoba 
vidí) a sociálny kontext (ako zvláda riešenie každodenných životných situácií so zníženou 
zrakovou kontrolou). Našou hlavnou klientskou skupinou sú ľudia so zrakovým postihnutím, 
jednotlivci s vrodeným alebo získaným postihnutím. Pri mechanickejšom členení našich 
klientov vychádzame z klasifikácií, ktoré sa opierajú najmä o stupeň zrakového postihnutia. 
V tomto ponímaní sú klientmi ÚNSS:
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Ľuďom so zrakovým postihnutím ponúkame 
široké spektrum sociálnych služieb na základe 
rozhodnutia MPSVaR SR o udelení akreditácie 
na odborné činnosti a následného zápisu  
do registra poskytovateľov sociálnych služieb 
Bratislavským samosprávnym krajom. Odbornú 
pomoc poskytujeme v súlade so zákonom 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona 455/1991 o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov.

Ide o tieto sociálne služby: 
•  základné sociálne poradenstvo,
•  špecializované sociálne poradenstvo, 
•  sociálna rehabilitácia,
•  sprievodcovská a predčitateľská služba,
•  pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

chránených záujmov, 
•  požičiavanie pomôcok. 

Tieto služby sú všetkým záujemcom 
poskytované bezplatne a prevažne 
individuálne buď ambulantne (na našich 
pracoviskách), alebo v teréne (v domácom 
prostredí človeka so zrakovým postihnutím). 
Skupinové formy využívame pri vyrovnávaní 
sa s postihnutím, motivácii k ďalšej aktivite 
a pri zvládaní sociálnokomunikačných 
zručností. V roku 2017 sme na poskytovanie 
ambulantných služieb využívali 65 
poradenských miest po celom Slovensku.

Špecializované sociálne poradenstvo a 
sociálna rehabilitácia
Prostredníctvom špecializovaného sociálneho 
poradenstva pomáhame riešiť problémové 
situácie pri:
•  vyrovnávaní sa s postihnutím,
•  orientácii v sociálnoprávnej legislatíve,
•  výbere kompenzačných a optických pomôcok,
•  vzdelávaní detí so zrakovým postihnutím,
•  uplatnení sa na trhu práce, získaní alebo 

udržaní zamestnania,
•  adaptácii v sociálnom prostredí,
•  úprave fyzického prostredia.

Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie 
podporujeme samostatnosť a nezávislosť ľudí 
so zrakovým postihnutím. Formou nácvikov 
im pomáhame získať a rozvíjať zručnosti 
v nasledujúcich oblastiach:
•  nácvik priestorovej orientácie a samostatného 

pohybu (chôdza s bielou palicou, so sprievod
com, s využitím zvyškov zraku, s vodiacim 
psom),

•  nácvik sebaobslužných činností (varenie, 
upratovanie, osobná hygiena),

•  nácvik práce s kompenzačnými a optickými 
pomôckami,

•  nácvik práce s technicky náročnými pomôcka
mi (počítačom upravenom pre potreby ľudí  
so zrakovým postihnutím),

•  nácvik komunikačných zručností (výučba 
Brai llovho písma, klávesnicových zručností, 
podpisovania a sociálnokomunikačných 
zručností).

Odborná pomoc ľuďom so zrakovým 
postihnutím
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Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 9 9 10

Špecializované sociálne poradenstvo 2979 9545 11726

Sociálna rehabilitácia 1106 4024 9186

Sprievodcovská a predčitateľská služba 63 143 317

Požičiavanie pomôcok 28 36 26

Výcvik používania pomôcky 12 122 567

Súhrn 3112 13879 21832

Celkový počet klientov nie je súčtom klientov v jednotlivých oblastiach poskytovaných sociálnych služieb. Ide  
o celkový počet tých, s ktorými sme počas roka 2017 pracovali, niektorým sme poskytli viacero typov služieb.

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 2979 9545 11726

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 239 320 307

  sociálnoprávne 2259 3936 4292

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 1674 3502 4552

  v oblasti vzdelávania 97 202 274

  v oblasti zamestnávania 71 115 136

  pre sociálne prostredie 531 1260 1905

  pri úprave fyzického prostredia klienta 120 155 202

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 33 55 58

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 1106 4024 9186

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 105 366 918

  Sebaobsluha 209 446 1166

  Nácvik práce s optickými pomôckami 516 776 1199

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 371 763 1448

  Komunikácia 241 803 2256

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 166 870 2199

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2017
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Odborné služby poskytovalo v roku 2017 
spolu 29,8 sociálnych pracovníkov/poradcov 
a sociálnych pracovníkov/poradcov – inštrukto
rov sociálnej rehabilitácie, ktorí spĺňajú kvalifi
kačné a odborné predpoklady na vykonávanie 
sociálnych služieb dané zákonom o sociálnych 
službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.
Naša organizácia je držiteľom akreditácie na Kurz  
inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Ide o vzdelá
vací program zacielený na potreby odbornej  
praxe v práci s ľuďmi so zrakovým postihnutím, 
ktorý nám umožňuje udržiavať vysokú 
odbornosť našich zamestnancov.  

Obsahuje 5 modulov: 
kurz priestorovej orientácie a samostatného 
pohybu, sebaobsluhy, čítania a písania 
Braillovho písma, zrakovej terapie a inštruktora 
informačných technológií pre zrakovo 
postihnutých. 

Miesto 
poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 2757 10032 12096

Terénna služba 1102 3815 9475

Pobyt 41 32 261

Spolu 3112 13879 21832

Poskytnutie
služby

Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Individuálna práca 3024 13651 20792

Skupinová práca 235 228 1040

Spolu 3112 13879 21832

Štatistika členenia poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Školenie inštruktorky samoobsluhy Nácvik priestorovej orientácia a samostatného pohybu
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Sociálne služby v roku 2017
Ich poskytovanie zabezpečujeme prostredníc
tvom siete stredísk, ktoré sa nachádzajú 
v kaž dom krajskom meste na Slovensku. 
Základom poskytovania našich služieb je ich 
komplexnosť a prispôsobenie individuálnym 
potrebám človeka so zrakovým postihnutím. 
Uvedomujeme si, že iba kvalitnými sociálnymi 
službami im pomôžeme rásť, napĺňať ich potreby 
a dosiahnuť tak plnohodnotný a samostatný 
život.
V súlade s týmto presvedčením sa usilujeme  
po skytované služby neustále skvalitňovať. 
Jednou z ciest je zvyšovanie kvalifikácie našich  
pracovní kov v rôznych oblastiach. V roku 2017  
sme sa sústredili na IT (vďaka akreditovanému 
Kurzu inštruktorov informačných technológií pre 

zra kovo postihnutých nám pribudlo 8 špecialis
tov) a sebaobsluhu (10 zamestnancov má za 
sebou 1. modul akreditovaného vzdelávania, 
ktorého pokračovanie a záverečné testovanie 
je priprave né na rok 2018). Našich nových 
odborných pracovníkov sme priebežne 
vzdelávali i v oblasti špecializovaných sociálnych 
služieb pre osoby so zrakovým postihnutím, 
sociálnoprávneho poradenstva a poradenstva 
pri výbere kompen začných a optických 
pomôcok.

A aké sú naše plány? 
V roku 2018 plánujeme pokračovať vo vzdeláva
ní odborných zamestnancov v akreditovaných 
kurzoch Inštruktorov sociálnej rehabilitácie.
Plánujeme:
•  ukončiť kurz sebaobsluhy; 
•  pripraviť a zrealizovať školenie pre inštruktorov 

priestorovej orientácie a samostatného pohybu 
pre všetky regióny Slovenska;

•  zvýšiť počet inštruktorov informačných 
technológií.

Pre našich garantov v oblasti špecializovaného 
sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie 
sa chystáme zabezpečiť akreditované vzdeláva
nie v oblasti certifikovaného supervízora na 
prácu s klientom. Následne budeme postupne 
zavádzať možnosť supervízie pre odborných 
zamestnancov KS na prácu s klientom v oblas
tiach špecializovaného sociálneho poradenstva 
a sociálnej rehabilitácie.
Najdôležitejším cieľom na nasledujúci rok je 
však aj naďalej poskytovať komplexné a kvalitné 
služby ľuďom so zrakovým postihnutím. Len 
tak môžeme prispieť k ich osobnému rozvoju 
a k saturácii ich individuálnych potrieb.

Školenie inštruktora samoobsluhy
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 Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica
Adresa: Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/413 42 01 
email: unss.bystrica@unss.sk
web: www.bystrica.unss.sk

Personálne obsadenie Krajského strediska
Dagmar Filadelfiová, vedúca KS, metodička pre sociálne služby
Ivana Frčová, zástupkyňa vedúcej KS, metodička pre sociálne služby
Dana Hudecová, sociálna poradkyňa Zvolen
Renata Oláhová, sociálna poradkyňa Lučenec
Milena Pančíková, sociálna poradkyňa Brezno

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 303 1248 1275

Sociálna rehabilitácia 186 775 1723

Sprievodcovská a predčitateľská služba 3 11 17

Požičiavanie pomôcok 5 6 3

Výcvik používania pomôcky 2 54 263

Celkový súhrn 332 2094 3281

Deti s rodičmi 
vyrábajú sviečky
z včelieho vosku.

mailto:unss.bystrica@unss.sk
http://www.bystrica.unss.sk
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Ambulancie pre slabozrakých 
v Banskobystrickom kraji 
Poskytuje sa v nich prevažne sociálnoprávne 
poradenstvo a konzultácie pri výbere vhod ných 
optických pomôcok. V súčasnosti zabezpečuje

me svoje služby v FNsP F. D. Roosevelta, ktoré 
v roku 2017 využilo 37 klientov, a v Ambulancii 
pre slabozrakých v Oftal, s. r. o., Špecializovanej 
nemocnici v odbore oftalmológie vo Zvolene, 
ktorú vlani navštívilo 42 klientov. 

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 303 1248 1275

  Pri vyrovnávaní sa s postihnutím 19 26 26

  Sociálnoprávne 209 529 487

  Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 216 468 458

  V oblasti vzdelávania 24 100 173

  V oblasti zamestnávania 14 49 62

  Pre sociálne prostredie 24 34 35

  Pri úpravu fyzického prostredia klienta 27 30 24

  Pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 5 12 10

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 186 775 1723

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 14 73 154

  Sebaobsluha 11 27 39

  Nácvik práce s optickými pomôckami 87 112 111

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 64 220 414

  Komunikácia 50 213 681

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 17 130 324

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2017

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 270 1327 1426

Terénna služba 175 759 1789

Pobyt 21 8 67

Spolu 332 2094 3282
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Uvedené služby sa podarilo zriadiť v roku 2014 
vďaka MUDr. Marte Ondrejkovej, PhD., od roku 
2017 pokračujeme v spolupráci s prednostom 
Očnej kliniky FNsP F. D. Roosevelta MUDr. 
Ladislavom Jančom a medicínskym riaditeľom 
Špecializovanej nemocnice Oftal MUDr. Petrom 
Lysinom. 

Vzdelávanie zamestnancov
S cieľom zefektívniť vzdelávanie našich klientov 
v oblasti práce s počítačmi a špeciálnymi softvér 
mi sa na akreditovanom vzdelávaní inštrukto
rov IT pre zrakovo postihnutých školila Dana 
Hudecová. V roku 2017 kurz úspešne ukončila.

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Hlavným cieľom projektu Banskobystrický 
showdown bolo rozšíriť možnosti športových 
aktivít pre nevidiacich a slabozrakých. Projekt 
sme realizovali vďaka Komunitnému centru 

Fončorda v Banskej Bystrici a Grantovému 
programu ÚNSS.
Už po druhýkrát sme zorganizovali rekondičný 
pobyt pre rodiny so zrakovo postihnutým 
dieťaťom. Jeho cieľom bolo pomôcť najbližším 
nevidiacich a slabozrakých prijať zrakové postih 
nutie, vyrovnať sa s jeho dôsledkami a docieliť  
tak, aby čo najmenej ovplyvňovalo spolunaží
vanie v rodine a  prispelo k adaptácii medzi 
rovesníkmi. Projekt bol podporený MPSVaR SR. 
Banskobystrická mládežnícka skupina zapojená 
do projektu Aktivizácia mládeže – dlhodobá 
ambícia má za sebou napr. splav rieky Hron, 
spoločenský večer s bowlingom, turnaje 
v showdowne, viacero workshopov na školách 
či víkendové stretnutie pre mládež so zrakovým 
postihnutím z celého Slovenska. Svoje vyše 
dvojročné pôsobenie sme zhrnuli v príspevku 
na konferencii Aktivizácia mládeže – od ambície 
k úspechu, ktorá sa konala 24. 11. v Bratislave. 
S programom Zdravé oči už v škôlke sme v roku 
2017 navštívili 27 MŠ v 19 mestách a obciach 

Banskobystrický schowdown
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BBSK. Zrakové parametre sme odmerali 1 388 
deťom a vydali 136 (10 %) odporúčaní na po
drobnejšie vyšetrenie u detského očného lekára.

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Svetový týždeň glaukómu v Banskej Bystrici, 
ktorého iniciátorkou je prezidentka Slovenskej 
glaukómovej spoločnosti a OZ Glaukóm MUDr. 
Mária Praženicová, ponúkol návštevníkom 
Europa SC možnosť nechať si bezplatne vyšetriť 
vnútroočný tlak a výsledky skonzultovať  
s očnými lekárkami z Glaukómovej ambulancie 
FNsP F. D. Roosevelta. V rámci podujatia sme  
v informačných stánkoch a na Katolíckom gym
náziu Š. Moysesa v Banskej Bystrici prezentovali 
služby ÚNSS, problematiku zrakového 
postihnu tia a kompenzačné a optické pomôcky.

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2017 poskytli 303 klientom 
a výška Ekonomicky oprávnených nákladov na 
tento druh služby bola 28 746,39 €. Hodinová  

sadzba na 1 hodinu poskytovania špecializova
ného sociálneho poradenstva predstavuje 
sumu 8,42 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2017 
poskytli 186 klientom a výška Ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 34 712,88 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu 
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje 
sumu 8,32 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy 
sociálnych služieb sú vypočítané podľa spôsobu  
vykazovania hodín poskytovaných druhov 
sociálnych služieb Banskobystrickému  
samo správnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju 
a mestám Banská Bystrica, Lučenec, Brezno 
a Žiar nad Hronom. Ďakujeme dlhoročným 
partnerom Lions Clubu Banská Bystrica, Očnej 
klinike FNsP F. D. Roosevelta, Ambulancii pre 
slabozrakých OFTAL, s. r. o., vo Zvolene, EURO 
OPTIK Banská Bystrica a Komunitnému centru 
Fončorda Banská Bystrica. 
Ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí 
sa rozhodli nám a našim klientom ochotne 
pomáhať.

Hospodárenie

Výnosy 2017  

Dotácia z VÚC Banská Bystrica 49 788,00 

Príspevok ÚPSVaR Lučenec 2 948,99

Dotácia MPSVaR 8 866,38 

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 7 413,63 

Spolu 69 017,00 

Náklady 2017  

Nákup materiálu, energií, opráv 3 256,72 

Cestovné 1 761,28 

Nákup služieb 14 029,34 

Osobné náklady 49 495,01 

Finančné náklady 474,65 

Spolu 69 017,00 

Tréning videnia s okluzorom



17

 Krajské stredisko ÚNSS Bratislava
 Adresa: Sekulská 1, 842 50 Bratislava
 tel.: 02/69 20 34 42
 email: unss.bratislava@unss.sk
 web: www.bratislava.unss.sk

 Personálne obsadenie Krajského strediska
Jarmila Antalíková, vedúca KS, sociálna poradkyňa – koordinátorka sociálnych služieb
Jana Polnerová, sociálna poradkyňa 
Tomáš Bako, sociálny poradca (od 1. 9. 2017)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 270 579 567

Sociálna rehabilitácia 93 530 943

Sprievodcovská a predčitateľská služba 4 5 4

Požičiavanie pomôcok 11 10 7

Výcvik používania pomôcky 2 28 55

Celkový súhrn 310 1152 1576

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 270 579 567

  Pri vyrovnávaní sa s postihnutím 27 47 60

  Sociálnoprávne 51 72 52

  Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 243 382 405

  V oblasti vzdelávania 10 14 7

  V oblasti zamestnávania 5 8 4

  Pre sociálne prostredie 30 47 31

  Pre úpravu fyzického prostredia klienta 1 3 5

  Pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 4 6 3

mailto:unss.bratislava@unss.sk
http://www.bratislava.unss.sk
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Vzdelávanie zamestnancov
Jarmila Antalíková ukončila akreditovaný kurz, 
ktorého cieľom bolo vyškoliť pracovníkov ÚNSS 
na vzdelávanie klientov v oblasti práce s počí
tač mi a špeciálnymi softvérmi, čím sa stala 
IT inštruktorkou. Zúčastnila sa na konferencii 
Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, 
ktorá bola zameraná na dobrovoľníkov 
s postih nutím a ich možnosti, a na workshope 
Bratislavského dobrovoľníckeho centra o grafike.
Školenie v oblasti propagácie našej organizácie 
na sociálnych sieťach vo firme Daren&Curtis 
a o optických a kompenzačných pomôckach 
v ÚNSS absolvovala Jana Polnerová. V téme 
sociálnoprávne poradenstvo a diagnostika 
klienta bol zaškolený Tomáš Bako. Koncom roka 
2017 sa zúčastnil na 1. module akreditovaného 
kurzu pre sociálnych pracovníkov so zameraním 
na sebaobsluhu ľudí so zrakovým postihnutím.
V roku 2017 sme nadviazali spoluprácu 
s farmaceutickou firmou Medicontur, a to 
v oblasti zrakovej reedukácie ľudí s VPDM. 

Aktivity Krajského strediska 

Projektové aktivity
Podporná skupina na vyrovnávanie sa 
s postihnutím so skúsenou psychoterapeutkou 
a psychologičkou Brigit Trimajovou (realizovaná 
z Grantového programu ÚNSS), kurz prvej po
moci, ktorý sme pre nevidiacich a slabozrakých 
účastníkov zorganizovali so Spolkom medikov 
Slovenskej zdravotníckej univerzity, tréning 
pamäti či kurz pečenia. To je len zlomok našich 
aktivít. Vďaka Nadácii SPP a jej programu 
OPORA mohol jeden z našich klientov úspešne 
absolvovať IT kurz a pokračovať v štúdiu na 
špeciálnej škole, „áno“ z Lienky pomoci Nadácie 
SOCIA nám umožnilo zakúpiť 2 elektronické 
lupy na požičiavanie pre nevidiacich 
a slabozrakých klientov.
Mládežníci zapojení do projektu Aktivizácia 
mládeže – dlhodobá ambícia (YALTA) pripravili 
viacero prezentácií na základných a stredných 
školách, showdownový turnaj, vizážistický 

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 93 530 943

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 16 82 171

  Sebaobsluha 27 51 65

  Nácvik práce s optickými pomôckami 3 3 1

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 20 35 37

  Komunikácia 57 265 477

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 16 94 192

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2017

Miesto poskytnutia služby Počet
klientov

Počet
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 274 989 1152

Terénna služba 70 160 394

Pobyt 19 3 30

Spolu 310 1152 1576
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workshop, návštevu únikovej miestnosti a Vida  
parku v Brne, veslovanie na Dunaji, piknik v Me
dickej záhrade a víkendový pobyt v Liptov skom 
Jáne: „Staraj sa!” O druhých, o svet, o zvieratá aj 
o seba. Na konferencii Aktivizácia mládeže – od 
ambície k úspechu boli 24. 11. prezentované akti
vity skupiny počas celej doby trvania projektu.
Preventívne merania zrakových parametrov 
sme v rámci programu Zdravé oči už v škôlke 
vykonali 2 149 deťom v 38 MŠ. Kvôli podozreniu 
na rozvoj zrakovej poruchy sme 245 z nich (11 %) 
odporučili návštevu detského oftalmológa.

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Špecifiká priestorovej orientácie a samostatné
ho pohybu ľudí so zrakovým postihnutím sme 
prezentovali v reportáži Noizz.sk, služby ÚNSS, 
tému zrakového postihnutia a kompenzačné 
a optické pomôcky na výstave NonHandicap, 
v Domove jesene života, v ZŠ v Dunajskej 
Luž nej, v MŠ Brmbolec na Čiernej Vode, 

budúcim optikom SZŠ, študentom Slovenskej 
zdravotníckej univerzity a lekárom očných a dia
betologických ambulancií v Pezinku a Senci. 
Tvorbou informačných materiálov a školením 
personálu sme sa podieľali na projekte Nákupný 
asistent, ktorý realizujeme v spolupráci so spo
ločnosťou BILLA Slovensko a OZ BILLA ľuďom.  
Jeho zámerom je uľahčiť nakupovanie nevidia
cim a slabozrakým a zvýšiť tak ich samostatnosť.
Cieľom osvetového workshopu na Gymnáziu 
Mokrohájska bolo poučiť personál o práci 
s nevidiacim či slabozrakým študentom (najmä 
v oblasti sprevádzania a komunikácie).

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2017 poskytli 270 klientom 
a výška Ekonomicky oprávnených nákladov na 
tento druh služby bola 17 022,13 €.  Hodinová  
sadzba na 1 hodinu poskytovania špecializova
ného sociálneho poradenstva predstavuje 
sumu 9,80 €.

IT inštruktorka účí klienta pracovať s počítačom. Nákupný asistent nevidiacim uľahčí a urýchli nakupovanie.
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Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2017 
poskytli 93 klientom a výška Ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 25 533,19 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu 
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje 
sumu 10,36 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazo
va  nia hodín poskytovaných druhov sociál nych 
služieb Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Bratislavskému samosprávnemu kraju,  
za sponzorské dary Nadácii SOCIA  
a SPP – distribúcia, a. s. 
Ďakujeme psychoterapeutke Brigite Trimajovej 
a všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí sa 
rozhodli nám a našim klientom ochotne 
pomáhať. 

Hospodárenie

Výnosy 2017  

Dotácia z VÚC Bratislava 30 251,067 

Dotácia MPSVaR 2 777,54 

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 15 543,43 

Spolu 48 572,64 

Náklady 2017  

Nákup materiálu, energií, opráv 4 809,63 

Cestovné 346,30 

Nákup služieb 9 436,58 

Osobné náklady 33 038,89 

Finančné náklady 941,24 

Spolu 48 572,64 

Splav na Dunaji bol súčasťou projektu YALTA.
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 Krajské stredisko ÚNSS Košice
 Adresa: Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice
 tel.: 055/632 47 15 
 email: unss.kosice@unss.sk
 web: www.kosice.unss.sk

 Personálne obsadenie Krajského strediska
V KS pracuje 10 zamestnancov. Poskytovanie špecializovaného sociálneho 
poradenstva a vykonávanie sociálnej rehabilitácie zabezpečoval v roku 2017 
odborný tím v zložení:
Zuzana Mihályová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych 
služieb
Marta Pajkošová, zástupkyňa vedúcej KS, sociálna pracovníčka – inštruktorka 
sociálnej rehabilitácie Košice, Sečovce
Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka Košice, Spišská Nová Ves 
Zlata Babuláková, sociálna pracovníčka Michalovce, Sobrance, Kráľovský Chlmec, 
Veľké Kapušany
Sylvia Szántóová, sociálna pracovníčka Rožňava 
Ján Podolinský, sociálny poradca
Eva Matulová, sociálna poradkyňa

Ďalší zamestnanci zabezpečujú pracovnú asistenciu, administratívne a upratovacie 
práce.

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 2 2 1

Špecializované sociálne poradenstvo 753 1569 1746

Sociálna rehabilitácia 150 642 1547

Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0

Požičiavanie pomôcok 9 15 9

Výcvik používania pomôcky 2 2 5

Súhrn 783 2230 3308

mailto:unss.kosice@unss.sk
http://www.kosice.unss.sk
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Vzdelávanie zamestnancov 
Erika Forgáčová a Ján Podolinský absolvovali 
akreditovaný kurz Inštruktor informačných 
technológií pre zrakovo postihnutých, ktorého 
zámerom bolo vyškoliť pracovníkov ÚNSS na 

vzdelávanie našich klientov v oblasti práce  
s počítačmi a špeciálnymi softvérmi. Akredito
vaný kurz inštruktorov sociálnej rehabilitácie, 
modul so zameraním na sebaobsluhu ľudí 
so zrakovým postihnutím, začali navštevovať 

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 753 1569 1746

  Pri vyrovnávaní sa s postihnutím 104 135 109

  Sociálnoprávne 702 943 1023

  Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 237 370 450

  V oblasti vzdelávania 9 11 9

  V oblasti zamestnávania 14 16 19

  Pre sociálne prostredie 29 35 46

  Pre úpravu fyzického prostredia klienta 38 59 77

  Pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 5 9 13

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 150 642 1547

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 9 37 107

  Sebaobsluha 11 64 161

  Nácvik práce s optickými pomôckami 90 132 307

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 17 26 62

  Komunikácia 10 54 145

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 45 329 765

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2017

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 749 1935 2608

Terénna služba 121 295 700

Pobyt 0 0 0

Spolu 783 2230 3308
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Sylvia Szántóová a Zuzana Mihályová, ktorá sa 
zúčastnila aj na kurze prezentačných zručností  
v Maxman Consultants.

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Našim aktivitám dominoval aj v roku 2017 beh. 
Zapojili sme sa do večerného behu priamo na 
pristávacej a vzletovej dráhe košického letiska 
Wizz Air Košice Runway Run a charitatívneho 
behu VSE City Run, ktorého výťažok vo výške 
6 582 € sme využili na rekonštrukciu kuchyne, 
kde sa vykonáva nácvik sebaobslužných 
činností, na zakúpenie kompenzačných a optic
kých pomôcok a dofinancovanie komplexnej 
rekonštrukcie strechy budovy KS.
Bilancia programu Zdravé oči už v škôlke v KSK 
za rok 2017 je takáto: navštívili sme 55 MŠ v 29 
mestách a obciach, zúčastnili sme sa na  
3 akciách, zrakové parametre sme zmerali 2 065 
deťom, pričom 305 z nich (15 %) sme vystavili 
odporúčanie na podrobnejšie vyšetrenie 
u detského očného lekára. 

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Osvetové aktivity o službách ÚNSS a živote  
so zrakovým postihnutím sme zorganizovali 
pre viaceré základné a stredné školy, študentov 
medicíny, v šiestich DSS a na pôde Košického  
samo správneho kraja. 

City Run 2017

Charitatívny výťažok VSE City Run vo výške 6582 € nám veľmi pomohol pri rozvoji našich projektových aktivít.
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Karpatský euroregión Slovensko nám umožnil 
ísť Hmatom za pamiatkami Spiša a prezrieť si 
Spišský Jeruzalem, Spišskú Kapitulu a význam
né pamiat ky Levoče, Tabačka Kulturfabrik 
v Koši ciach realizovať Kino pre nevidiacich  
a slabo zrakých s audiokomentárom.
Tvorbu našich klientov sme prezentovali na 
veľkonočnej a vianočnej výstave v Zrkadlovej 
sieni v budove Košického samosprávneho kraja 
a v stánku U. S. Steel Košice, kde sa pod záštitou 
nadácie oceliarní uskutočnil charitatívny predaj 
týchto výrobkov. V spolupráci s OZ Feman sme 
pred Vianocami pripravili v kasárňach Kulturpark 
benefičný koncert Tmavomodrý svet. 

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2017 poskytli 753 klientom 

a výška Ekonomicky oprávnených nákladov 
na tento druh služby bola 64 208,10 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 11,58 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2017 
poskytli 150 klientom a výška Ekonomicky 

oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 37 707,97 €. Hodinová sadzba na 1 ho di nu 
vykonávania sociálnej rehabilitácie predsta vuje 
sumu 24,56 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu 
vyka zovania hodín poskytovaných druhov 
sociálnych služieb Košickému samosprávnemu 
kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za finančnú podporu, ktorá nám umožnila 
poskytovať sociálne služby v požadovanom 
rozsahu a kvalite, ďakujeme Košickému samo
správnemu kraju a mestu Košice za ochotu  
spolupracovať na rôznych aktivitách a projek
toch. Za dlhoročné partnerstvo ďakujeme  
1. Lions Clubu Košice a Tabačke Kulturfabrik. 
Ďakujeme všetkým podporovateľom, dono
rom, prispievateľom 2 % z daní, ktorí nám 
svo jou podporou umožnili pomáhať ľuďom 
so zrakovým postihnutím stať sa aktívnou 
súčasťou spoločnosti. 

Náklady 2017  

Nákup materiálu, energií, opráv 36 939,08 

Cestovné 2 998,59

Nákup služieb 15 566,47

Osobné náklady 91 366 78

Finančné náklady 2 834,33

Spolu 149 705,25

Hospodárenie

Výnosy 2017  

Dotácia z VÚC Košice 83 250,10 

Príspevok ÚPSVaR Košice 20 522,54

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 45 932,61

Spolu 149 705,25

Aj prišívanie gombíka je súčasťou kurzu 
sebaobsluhy.
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 Krajské stredisko ÚNSS Nitra
 Adresa: Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra
 tel.: 037/741 81 15
 email: unss.nitra@unss.sk
 web: www.nitra.unss.sk

 Personálne obsadenie Krajského strediska
  Petra Ajdariová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej 

rehabilitácie
 Erika Šodorová, sociálna pracovníčka
 Martina Ivaničová, sociálna pracovníčka

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 251 1246 1195

Sociálna rehabilitácia 177 689 1282

Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0

Požičiavanie pomôcok 0 0 0

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 279 1935 2477

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 251 1246 1195

  Pri vyrovnávaní sa s postihnutím 55 62 48

  Sociálnoprávne 212 463 491

  Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 217 538 490

  V oblasti vzdelávania 30 42 38

  V oblasti zamestnávania 6 6 7

  Pre sociálne prostredie 86 122 104

  Pre úpravu fyzického prostredia klienta 8 8 10

  Pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 4 5 7

mailto:unss.nitra@unss.sk
http://www.nitra.unss.sk
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Vzdelávanie zamestnancov
Akreditovaný kurz pre sociálnych pracovníkov 
so zameraním na sebaobsluhu ľudí so zrakovým 
postihnutím, ktorý pozostáva z viacerých blokov  
vyučovania a praxe, absolvovala koncom roka  
Martina Ivaničová. Erika Šodorová sa zúčast nila  
na školení pre inštruktorov informačných 
technológií pre ľudí so zrakovým postihnutím.  
Kurz úspešne ukončila záverečnou skúškou.

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Vďaka podpore Úradu splnomocnenca vlády SR  
pre rozvoj občianskej spoločnosti sa ÚNSS 
a mesto Nitra pustili do realizácie projektu 
Podpora partner stva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík, ktorý 
sa uskutočňuje na národnej, regionálnej, 
mikroregionálnej a lokálnej úrovni. Návrh 
stratégie zabezpečenia prístupnosti pre 
všetkých je zameraný na odstraňovanie bariér 

akéhokoľvek druhu a zdôrazňuje dôležitosť  
tzv. univerzálneho navrhovania.
Mládežnícka skupina nevidiacich a slabozrakých 
 a ľudí bez zrakového postihnutia uskutočnila 
v rámci projektu Aktivizácia mládeže – dlhodo
bá ambícia (YALTA) viacero rôznych aktivít, napr. 
besedy, športové aktivity, workshopy v školách 
či víkendové stretnutie pre 25 ľudí v Trávnici. 
Prezentácia činnosti účastníkov projektu 
YALTA v NSK zaznela 24. 11. aj na konferencii 
Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu. 
Vďaka programu Zdravé oči už v škôlke sme 
zrealizovali sériu meraní zrakových parametrov 
v 43 MŠ. Z 2 121 detí sme 335 (16 %) kvôli 
podozreniu na rozvoj zrakovej poruchy vydali 
odporúčanie navštíviť detského oftalmológa.

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Uskutočnili sme viacero prezentačných akcií pre 
širokú verejnosť, klientov v zariadeniach sociál
nych služieb, na akciách miest, obcí či na pôde  

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 177 689 1282

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 16 43 88

  Sebaobsluha 31 39 59

  Nácvik práce s optickými pomôckami 78 175 228

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 51 174 292

  Komunikácia 68 67 111

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 45 191 504

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2017

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 264 1461 1572

Terénna služba 113 471 888

Pobyt 14 3 17

Spolu 279 1935 2477
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zá kladných a stredných škôl. Aktívne sme spolu 
pracovali s MsÚ Nitra: s Odbo rom investičnej  
výstavby a rozvoja na plánovaných investičných 
akciách mesta (napr. revitalizácii a debarierizácii 
schodísk, II. etape debarierizácie chodníkov,  
vy budovaní priecho dov pre chodcov, reflexného  
značenia prístreš kov MHD), s Odborom  
sociál nych služieb pri ak tualizácii a plnení 
Komunitné ho plánu II., Akčné ho plánu s názvom 
Nitra pre všetkých a PHSR.

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2017 poskytli 251 klientom a výš
ka ekonomicky oprávnených nákladov na tento  
druh služby bola 21 356,26 €. 
Hodinová sadz ba na 1 hodinu posky
tovania špecia   li zované ho sociálneho 
pora den stva predstavuje sumu 7,30 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme 
v roku 2017 po skytli 177 klientom 
a výška ekonomicky opráv ne ných 
nákladov na ten to druh služby bola 
21 356,26 €.  Hodinová sadzba na  
1 hodinu vykonávania sociálnej re
habili tácie predstavuje sumu 7,30 €.  
Ho di nové sadzby na jednotlivé  
druhy sociál nych služieb sú vy po čí 
tané podľa spôsobu vyka zova  nia 
hodín poskytovaných druhov  
so ciálnych služieb Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju, 
ktorý nám svojou finančnou podporou umožnil 
poskytovať sociálne služby v požadovanom 
rozsahu a kvalite a mestu Nitra za priestory. 
Ďakujeme firme Giesecke and Devrient 
Slovakia, s. r. o., Kuchyniam DanKüchen  
a všetkým podporovateľom a dobrovoľníkom, 
ktorí nám počas celého roka pomáhali.

Náklady 2017  

Nákup materiálu, energií, opráv 1 699,26 

Cestovné 2 008,37 

Nákup služieb 7 952,22 

Osobné náklady 34 637,36 

Finančné náklady 323,31 

Spolu 46 620,52 

Hospodárenie
Výnosy 2017  

Dotácia z VÚC Nitra 38 284,82 

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 8 335,70 

Spolu 46 620,52 

Jedna zo športových disciplín projektu YALTA

Novovybudovaný priechod pre chodcov
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 Krajské stredisko ÚNSS Prešov
 Adresa: Kollárova 11, 080 01 Prešov
 tel.: 051/772 44 21
 email: unss.presov@unss.sk
 web: www.presov.unss.sk

 Personálne obsadenie Krajského strediska
  Žofia Teplická, vedúca KS, sociálna poradkyňa – koordinátorka sociálnych služieb 

Andrea Pavlovská, sociálna pracovníčka 
Gabriela Lazorová, sociálna pracovníčka 
Mária Schmidtová, terénna pracovníčka (do 31. 7. 2017)
Veronika Schmidtová, sociálna pracovníčka (od 1. 8. 2017)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 5 5 4

Špecializované sociálne poradenstvo 651 1343 1502

Sociálna rehabilitácia 237 513 1142

Sprievodcovská a predčitateľská služba 11 21 65

Požičiavanie pomôcok 0 0 0

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Súhrn 702 1882 2713

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 651 1343 1502

  Pri vyrovnávaní sa s postihnutím 1 2 2

  Sociálnoprávne 619 813 845

  Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 202 498 605

  V oblasti vzdelávania 8 8 14

  V oblasti zamestnávania 2 2 3

  Pre sociálne prostredie 11 17 31

  Pre úpravu fyzického prostredia klienta 1 1 1

  Pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 1 2 1

mailto:unss.presov@unss.sk
http://www.presov.unss.sk
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Vzdelávanie zamestnancov
Žofia Teplická a Veronika Schmidtová sa zúčast
nili na vzdelávaní pre nových zamestnancov 
ÚNSS a absolvovali test zo sociálnoprávneho 
poradenstva. Žofia Teplická navyše prešla 
akreditovaným kurzom inštruktorov sociálnej 
rehabilitácie, ktorý organizovala VaV Akademy, 
školením o kompenzačných a optických 
pomôckach pre ľudí so zrakovým postihnutím 
a kurzom prezentačných zručností v Maxman 
Consultants. Prvý modul akreditovaného Kurzu 
pre inštruk torov sociálnej rehabilitácie so 
zameraním na sebaobsluhu ľudí so zrakovým 
postihnutím absolvovali koncom roka Gabriela 
Lazorová a Veronika Schmidtová.

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Nie sme v tom sami. To bol názov rehabilitačné
ho pobytu, ktorý sa uskutočnil 17.–21. 7. v obci 
Úloža. Pod vedením skúsených lektoriek a psy
chiatričky sa 16 nevidiacich a slabozrakých 
a ich rodinní príslušníci zamerali na proces 

vyrovnávania sa s postihnutím. Pobyt sme 
realizovali vďaka MPSVaR SR a Nadačnému fondu 
Dôvera Nadácie pre deti Slovenska.
V spolupráci s oddelením CETIS sme koncom 
októbra zorganizovali v Košiciach celoslovenský 
5dňový kurz Naštartuj svoj biznis. Každý  
z 12 účastníkov vo veku od 18 do 40 rokov sa 
na pobyt prihlásil so svojím podnikateľským 
nápadom, ktorý na základe získaných vedomos tí 
a zručností rozvíjal. Realizáciu pobytu podporili 
MPSVaR SR a program Erasmus+.
V roku 2017 sme viacerými podujatiami zavŕšili 
projekt Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambí cia.  
Skupina mládežníkov so zrakovým postihnutím 
a bez neho z PSK a KSK pripravila 5 osvetových 
workshopov pre základné a stredné školy z Pre
šo va, Košíc a Starej Ľubovne a letný víken dový 
pobyt s názvom Život na vlastné tri(č)ko. Uskutoč
nil sa v Bardejove a zúčastnilo sa na ňom 30 ľu dí 
z celého Slovenska. Činnosť inkluzívnej skupiny  
bola 24. 11. prezentovaná na záverečnej konferen
cii Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu. 
Meranie zrakových parametrov v rámci programu 
Zdravé oči už v škôlke absolvovalo v roku 2017 

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 237 513 1142

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 22 58 195

  Sebaobsluha 19 49 118

  Nácvik práce s optickými pomôckami 155 236 352

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 111 101 150

  Komunikácia 53 36 248

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 16 33 79

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2017

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 557 1388 1413

Terénna služba 256 476 1154

Pobyt 27 18 146

Spolu 702 1882 2713
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1 638 detí, pričom 204 z nich (12 %) bola kvôli 
podozreniu na rozvoj chyby zraku odporúčaná 
návšteva detského oftalmológa. 

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Činnosť ÚNSS, kompenzačné a optické pomôcky 
sme prezentovali seniorom z denného stacionára 
a klubu dôchodcov v Drienove, žia kom Cirkevnej 
základnej školy Štefana Mnoheľa v Poprade, člen  
kám Klubu podnikavých žien Prešova a v rámci 
Dňa Prešovského samospráv neho kraja aj širokej  
verejnosti. Na školení manažmentu dobrovoľníkov, 
ktoré organizovalo Prešovské dobrovoľnícke cen
trum, sme predniesli príspevok o živote ľudí so 
zra kovým postihnutím a o možnostiach ich dob
rovoľníckej činnosti v neziskových organizá ciách. 
VSE, a. s., a Progress Promotion Košice sa rozhodli 
výťažkom charitatívneho behu VSE City Run pod
poriť činnosť nášho krajského strediska. Získané 
pro striedky vo výške 4 638 € sme využili na nákup 
vybavenia a na dofinancovanie prevádz kových 
nákladov.
S Nadáciou Pontis sme pre pracovníkov BILLA 
Levoča zorganizovali školenie nabité informáciami 
o živote so zrakovým postihnutím, zásadách 
komu nikácie a technikách sprevádzania nevidia
ceho či slabozrakého. Školenie bolo súčasťou 
projektu Nákupný asistent, ktorý je výsledkom 

spolupráce ÚNSS, spoločnosti BILLA Slovensko 
a OZ BILLA ľuďom. Nakupovanie v úlohe človeka 
so zrakovým postihnutím si popri pracovníkoch 
predajne mohla formou hry vyskúšať aj verejnosť.

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2017 poskytli 651 klientom 

Mládežníci v projekte YALTASeniorky si počas osvetovoprezentačnej akcie 
skúšali optické kompenzačné pomôcky.

Rehabilitačný pobyt pomáhal ľuďom s poruchami 
zraku vyrovnať sa s ich zrakovým postihnutím.



31

a výška ekonomicky oprávnených nákladov 
na tento druh služby bola 21 896,63 €. Hodi
no vá sadzba na 1 hodinu poskytovania 

špe cializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 11,06 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2017 
poskytli 237 klientom a výška Ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 32 844,94 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu 
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje 
sumu 8,37 €. Hodinové sadzby na jednotlivé 
druhy sociálnych služieb sú vypočítané podľa 
spôsobu vykazova nia hodín poskytovaných 
druhov sociál nych služieb Prešovskému 
samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Prešovskému samosprávnemu kraju, 
Nadačnému fondu Dôvera Nadácie pre deti 
Slovenska, Autoservisu PROFI – PRIBULA, 
spoločnosti Premetal Mon, Východoslovenskej 
energetike, a. s., a Progress Promotion Košice,  
s. r. o. Ďakujeme dlhoročným partnerom  
Lions clubu Prešov a Prešovskému 
dobrovoľníckemu centru.

Hospodárenie

Výnosy 2016  

Dotácia z VÚC Prešov 38 610,00 

Dotácia MPSVaR 7 088,18 

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 17 854,84 

Spolu 63 553,02 

Náklady 2017  

Nákup materiálu, energií, opráv 6 032,13 

Cestovné 2 504,55 

Nákup služieb 17 070,43 

Osobné náklady 36 783,66 

Finančné náklady 1 162,25 

Spolu 63 553,02 

Projekt Naštartuj svoj biznis pomáha nevidiacim a slabozrakým ich podnikateľské zámery uskutočňovať.
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 Krajské stredisko ÚNSS Trenčín
 Adresa: Námestie sv. Anny 9, 911 01 Trenčín
 tel.:  032/652 33 13
 email: unss.trencin@unss.sk
 web: www.trencin.unss.sk

 Personálne obsadenie Krajského strediska
  Zora Sdurková, vedúca KS, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej 

rehabilitácie
 Lenka Riečická, sociálna pracovníčka 

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 201 887 903

Sociálna rehabilitácia 105 222 465

Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0

Požičiavanie pomôcok 0 0 0

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 202 1109 1368

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 201 887 903

  Pri vyrovnávaní sa s postihnutím 7 13 14

  Sociálnoprávne 179 554 425

  Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 151 236 401

  V oblasti vzdelávania 5 9 9

  V oblasti zamestnávania 7 8 7

  Pre sociálne prostredie 38 59 37

  Pre úpravu fyzického prostredia klienta 7 7 9

  Pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 1 1 1

mailto:unss.trencin@unss.sk
http://www.trencin.unss.sk
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Vzdelávanie zamestnancov
Zora Sdurková ukončila v prvom polroku 
akre di tovaný kurz ÚNSS Inštruktor informač
ných technológií pre zrakovo postihnutých, 
v novembri sa Lenka Riečická zúčastnila na  
1. module Kurzu sebaobsluhy pre inštruktorov 
sociálnej rehabilitácie a v decembri absolvovala 
školenie o Novele zákona o sociálnych službách. 

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Pre našich klientov sme pripravili besedy: 
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku (pri príleži
tosti marca – mesiaca knihy) a v ZŠ v Trenčíne, 
kde sa mohli oboznámiť s ročníkovými prácami 
žiakov, ako aj tréning pamäte, ktorý prebiehal 
v priestoroch nášho strediska.
V rámci programu Zdravé oči už v škôlke sme  
v roku 2017 navštívili celkovo 27 MŠ v 11 mes
tách a obciach TNSK. Podarilo sa nám odmerať 
 zrakové parametre 1 390 deťom, pričom sme 
vystavili 148 odporúčaní na podrobnejšie vyšet

renie zraku detským očným lekárom. Z cel kové
ho počtu meraných detí to predstavuje 11 %. 

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Služby ÚNSS a kompenzačné a optické pomôcky  
sme klientom i širokej verejnosti predstavili na 
podujatiach Dubnický diabetický deň, Týždeň 
zdravia v Partizánskom a v rámci Dňa zrakovej  
stimulácie v CVI Soblahov. S cieľom priblížiť život  
ľudí so zrakovým postih nutím a ukázať, že nápo
mocný môže byť naozaj každý, sme pripravili 
aktivity pre žiakov zo ZŠ v Partizánskom. Hra
vou formou si mohli vyskú šať napr. chôdzu 
s klapkami a bielou palicou či techniky sprevá
dzania nevidiaceho a slabozrakého človeka. 

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2017 poskytli 201 klientom 
a výška Ekonomicky oprávnených nákladov na 
tento druh služby bola 15 535,35 €. Hodi no vá  
sadzba na 1 hodinu poskytovania špecializova

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 105 222 465

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 9 20 44

  Sebaobsluha 70 74 108

  Nácvik práce s optickými pomôckami 8 8 12

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 38 84 199

  Komunikácia 12 19 57

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 7 17 45

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2017

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 198 873 761

Terénna služba 79 236 607

Spolu 202 1109 1368
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ného sociálneho poradenstva predstavuje 
sumu 7,71 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2017 
poskytli 105 klientom a výška Ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 15 535,35 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu 
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje 
sumu 7,72 €. Hodinové sadzby na jednotlivé 
druhy sociálnych služieb sú vypočítané podľa 
spôsobu vykazovania hodín poskytovaných 
druhov sociálnych služieb Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju, mestu 
Trenčín, Trenčianskym minerálnym vodám, a. s., 
za sponzorský dar pre dobrovoľníkov VZ Biela 
pastelka a mesačníku Trenčiansky BLESK.

Hospodárenie

Výnosy 2017  

Dotácia z VÚC Trenčín 19 736,00 

Príspevok ÚPSVaR Trenčín 2 971,71 

Dotácia MPSVaR 2 986,52 

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 6 765,11 

Spolu 32 459,34 

Náklady 2017  

Nákup materiálu, energií, opráv 1 037,54 

Cestovné 1 216,86 

Nákup služieb 8 994,41 

Osobné náklady 20 829,65 

Finančné náklady 380,88 

Spolu 32 459,34 

Prezentácia optických a kompenzačných pomôcok

Vodiaci pes si svojimi schopnosťami získal u detí 
zaslúžený rešpekt.

Ako vidia nevidiaci si mohli vyskúšať aj žiaci  
Základnej školy v Partizánskom.
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 Krajské stredisko ÚNSS Trnava
 Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava
 tel.: 033/551 27 06
 email: unss.trnava@unss.sk
 web: www.trnava.unss.sk

 Personálne obsadenie Krajského strediska
Lenka Patyiová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych 
služieb (odchod na MD 1. 2. 2017)
Andrea Remenárová, vedúca KS (od 1. 2. 2017), sociálna poradkyňa – inštruktorka 
sociálnej rehabilitácie 
Zuzana Morávková, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Eva Nagyová, sociálna pracovníčka
Dana Kalná, sociálna pracovníčka (do 15. 10. 2017)
Klaudia Zacharová, sociálna pracovníčka (od 6. 2. 2017)
Petra Vančová Gregušová, sociálna pracovníčka (od 2. 11. 2017)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 298 1485 2680

Sociálna rehabilitácia 81 305 916

Sprievodcovská a predčitateľská služba 15 39 80

Požičiavanie pomôcok 0 0 0

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Súhrn 304 1829 3676

mailto:unss.trnava@unss.sk
http://www.trnava.unss.sk
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Vzdelávanie zamestnancov
Klaudia Zacharová, Dana Kalná a Eva Nagyová 
sa ako nové pracovníčky zúčastnili na úvod nom 
školení zameranom na diagnostiku zrakovo  

postihnutých a systém sociálnej rehabilitácie  
v ÚNSS, neskôr na vzdelávaní o kompenzačných 
a optických pomôckach pre ľudí so zrakovým 
postihnutím. Na prelome novembra a decem

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 298 1485 2680

  Pri vyrovnávaní sa s postihnutím 20 29 41

  Sociálnoprávne 101 172 341

  Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 204 451 882

  V oblasti vzdelávania 7 10 11

  V oblasti zamestnávania 6 7 5

  Pre sociálne prostredie 218 762 1313

  Pre úpravu fyzického prostredia klienta 36 45 74

  Pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 7 9 13

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 81 305 916

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 8 37 118

  Sebaobsluha 25 77 234

  Nácvik práce s optickými pomôckami 24 28 67

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 22 56 156

  Komunikácia 31 104 332

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 3 3 9

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2017

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 209 790 1155

Terénna služba 217 1039 2521

Pobyt 0 0 0

Spolu 304 1829 3676
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bra prebehol 1. modul Kurzu sebaobsluhy pre 
inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Absolvovali 
ho Klaudia Zacharová a Eva Nagyová.

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Aj v roku 2017 sme pokračovali v programe 
Zdravé oči už v škôlke. Zrakové parametre sme  
bezplatne skontrolovali 1 257 deťom v 30 MŠ.  
Kvôli podozreniu na rozvoj poruchy zraku sme  
164 z nich (13 %) odporučili vyšetrenie u detské
ho oftalmológa. O podporu skríningových 
meraní prejavila veľký záujem aj zdravotná 
poisťovňa Dôvera, ktorá program podporila 
jednak finančne, jednak poskytnutím služobné
ho vozidla. Vďaka tomu sme mohli navštíviť aj  
7 škôlok v odľahlých častiach TTSK a skontrolo
vať zrakové parametre ďalším 320 deťom. 

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Ani v uplynulom roku sme v rámci trnavských 
Dní zdravia nechýbali na akcii Dvor nádeje, kde  

sme prezentovali nami poskytované sociálne 
služby a ponúkli možnosť zakúpiť si výrobky 
našich klientov. Deň otvorených dverí v DSS 
Borský Mikuláš a niekoľko prednášok na  
Trnavskej univerzite, Pedagogickej a sociálnej 
akadémii blahoslavenej Laury v Trnave  
a Stred nej zdravotníckej školy v Skalici boli 
príležitosťou predstaviť činnosť a poslanie 
ÚNSS, objasniť dôsledky zrakového postihnutia 
a ukázať kompenzačné a optické pomôcky.  
S Knižnicou Juraja Fándlyho sme pre nevidia
cich a slabozrakých pravidelne pripravovali 
premietanie filmov s audiokomentárom. 

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2017 poskytli 298 klientom 
a výška Ekonomicky oprávnených nákladov 
na tento druh služby bola 32 890,72 €. 
Hodino vá sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 6,85 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2017 
poskytli 81 klientom a výška Ekonomicky 

Deti sa so záujmom oboznamovali s kompenzačnými pomôckami pre nevidiacich.
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oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 32 890,72 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu 
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje 
sumu 6,85 €. Hodinové sadzby na jednotlivé 

druhy sociálnych služieb sú vypočítané podľa 
spôsobu vykazovania hodín poskytovaných 
druhov sociálnych služieb Trnavskému 
samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Trnavskému samosprávnemu kraju, mestu 
Trnava, Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 
a zdravotnej poisťovni Dôvera. 

Náklady 2017  

Nákup materiálu, energií, opráv 1 193,28 

Cestovné 2 671,09 

Nákup služieb 12 206,43 

Osobné náklady 49 869,54 

Finančné náklady 300,91 

Spolu 66 241,25 

Výnosy 2017  

Dotácia z VÚC Trnava 57 600,00 

Dotácia MPSVaR 3 192,59

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 5 448,66 

Spolu 66 241,25 

Hospodárenie

Vo Dvore nádeje si verejnosť mohla prezrieť kompenzačné pomôcky pre nevidiacich a kúpiť výrobky klientov 
ÚNSS.

Líčenie klientiek  
tiež patrí medzi 
základné formy 
sebaobsluhy.
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 Krajské stredisko ÚNSS Žilina
 Adresa: Karpatská 10, 010 08 Žilina
 tel.: 041/565 23 69 
 email: unss.zilina@unss.sk
 web: www.zilina.unss.sk

 Pod Krajským strediskom v Žiline poskytuje služby ľuďom so zrakovým postihnutím
 Stredisko sociálnej rehabilitácie, Martin
 Adresa: B. Bullu 13, 036 08 Martin
 tel.: 043/428 19 09
 email: unss.martin@unss.sk

 Personálne obsadenie Krajského strediska
Erika Kanátová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych služieb
Eva Machovská, sociálna pracovníčka (od 15. 5. 2017)
Mária Rajtarová, sociálna pracovníčka (od 16. 10. 2017)
Petra Fischerová, sociálna pracovníčka (do 19. 4. 2017)
Bernadeta Cingelová, sociálna pracovníčka (odchod na MD 23. 9. 2017)
Milota Strončeková, sociálna pracovníčka (pracovisko Stredisko sociálnej 
rehabilitácie Martin)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2017

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 2 2 5

Špecializované sociálne poradenstvo 269 1188 1860

Sociálna rehabilitácia 134 348 1167

Sprievodcovská a predčitateľská služba 31 64 150

Požičiavanie pomôcok 3 5 7

Výcvik používania pomôcky 6 38 243

Súhrn 276 1648 3432

mailto:unss.zilina@unss.sk
http://www.zilina.unss.sk
mailto:unss.martin@unss.sk
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Vzdelávanie zamestnancov
Školenie o sociálnoprávnom poradenstve, pri  
výbere kompenzačných a optických pomôcok 
a o špecializovaných sociálnych službách  
pre osoby so zrakovým postihnutím popri Eve 

Machovskej absolvovala aj Mária Rajtarová, 
ktorá sa koncom roka zúčastnila na 1. module  
akreditovaného kurzu pre sociálnych pracovní
kov so zameraním na sebaobsluhu ľudí so zra
ko vým postihnutím. Akreditovaný kurz, ktorého 

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 269 1188 1860

  Pri vyrovnávaní sa s postihnutím 6 6 8

  Sociálnoprávne 192 399 628

  Pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 210 559 863

  V oblasti vzdelávania 5 8 13

  V oblasti zamestnávania 17 19 28

  Pre sociálne prostredie 95 184 308

  Pre úpravu fyzického prostredia klienta 2 2 2

  Pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 6 11 10

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2017

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 134 348 1167

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 11 16 41

  Sebaobsluha 15 65 382

  Nácvik práce s optickými pomôckami 71 82 122

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 48 67 137

  Komunikácia 6 45 204

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 19 73 281

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2017

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 267 1269 2008

Terénna služba 79 379 1424

Pobyt 0 0 0

Spolu 276 1648 3432
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zámerom bolo vyškoliť pracovníkov ÚNSS na 
vzdelávanie klientov v oblasti práce s počítačmi 
a špeciálnymi softvérmi, ukončila Bernadeta 
Cingelová. 

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Kurz sociálnej rehabilitácie Nitky, stužky, 
krosienka máme a plátenko vyrobíme, ktorý bol 
podporený z Grantového programu ÚNSS, bol 
zameraný na prácu s rôznymi druhmi krosien 
a materiálov. Realizovalo ho Stredisko sociálnej 
rehabilitácie ÚNSS v Martine a zúčastnilo sa na 
ňom 6 nevidiacich a slabozrakých klientov.
Program Zdravé oči už v škôlke nás v roku 2017 
zaviedol do 37 MŠ v 29 mestách a obciach 
ŽSK. Zrakové parametre sme zmerali 1 749 
deťom, pričom u 330 z nich (19 %) sa vyskytlo 

podozrenie na rozvoj refrakčnej poruchy, preto 
sme vydali odporúčanie navštíviť detského 
oftalmológa.

Účastníčky kurzu sociálnej rehabilitácie v sústredenom „nasadení” pri  tkaní.

Výrobky účastníčok kurzu
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Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
S predstavením činnosti ÚNSS, dôsledkov 
zrakového postihnutia, kompenzačných 
a optických pomôcok, techník sprevádzania 
nevidiaceho a slabozrakého a chôdze s bielou 
palicou a vodiacim psom sme vystúpili  
vo viacerých základných a stredných školách,  
na Priekopskom dni, na slávnostnej akcii ku Dňu 
študentstva, na kultúrnointegračnej aktivite 
Nadácie Krajina Harmónie s názvom Inter Nos 
sme širokú verejnosť oboznámili s taktilnými 
hrami pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Systém konkrétnych opatrení s dôrazom na 
techniky sprevádzania a zásady komunikácie 
s nevidiacimi a slabozrakými sme v spolupráci 
s Nadáciou Pontis prezentovali zamestnancom 
BILLA Ružomberok. Šlo o súčasť projektu 
Nákupný asistent, ktorý realizujeme v spoluprá
ci so spoločnosťou BILLA Slovensko a OZ BILLA 
ľuďom.
S LIONS clubom Žilina a MUDr. Molitorovou 
sme sa podieľali na podujatiach Svetového 
týždňa glaukómu ( téma ÚNSS v OC Mirage 
a na SZŠ Žilina), zúčastnili sme sa živej diskusie 
v Rádiu Regína a v TV RAJ, kde sme približovali 
každodenný život so zrakovým postihnutím, 
na konferencii Múzeum a galérie pre všetkých, 
ktorá bola venovaná debarierizácii kultúrnych 
inštitúcií, konzultovali sme debarierizačné 
opatrenia v OD Tesco Martin a pripravovali 
popi sy v Braillovom písme k exponátom XV. 
ročníka cyklu Fragmenty z prírody pod názvom 
Čo ukrýva jaskyňa? v Slovenskom múzeu 
jaskyniarstva a ochrany prírody v Liptovskom 
Mikuláši. 

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2017 poskytli 269 klientom 
a výška Ekonomicky oprávnených nákladov 
na tento druh služby bola 37 452,18 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 6,86 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2017 

poskytli 134 klientom a výška Ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 17 624,55 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu 
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje 
sumu 6,91 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu 
vykazovania hodín poskytovaných druhov 
sociálnych služieb Žilinskému samosprávnemu 
kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Žilinskému samosprávnemu kraju, mestám 
Žilina a Martin. Vďaka za dlhoročné partnerstvo 
patrí Lions clubu Žilina, MY Žilinské noviny, 
MY Kysucké noviny, hypermarketu Tesco 
Žilina, Jukop, s. r. o., Optike JaŠ, Optike D3R, 
SPP – distribučné centrum Žilina, Slovenskému 
komornému divadlu Martin, DPMŽ, MŠK Žilina, 
OC Mirage a spoločnosti BILLA.

Hospodárenie

Výnosy 2017  

Dotácia z VÚC Žilina 50 121,50 

Príspevok ÚPSVaR Martin 551,66 

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 191,57 

Spolu 50 864,73 

Náklady 2017  

Nákup materiálu, energií, opráv 841,20 

Cestovné 3 309,54

Nákup služieb 7 277,90

Osobné náklady 38 929,29

Finančné náklady 506,80

Spolu 50 864,73
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Legislatívnej činnosti dominovala 
práca v pracovných skupinách
Príprava konkrétnych legislatívnych návrhov 
si vyžiadala zriadenie viacerých pracovných 
skupín, na činnosti ktorých sme sa v roku 2017  
aktívne podieľali aj my. Novele zákona  
o sociálnych službách sa venovala skupina 
odborníkov na MPSVaR SR. Po dvojročnej 
činnosti pracovnej skupiny bol koncom roku 
návrh novely tohto zákona schválený. Z hľadiska 
sociálnych služieb poskytovaných ÚNSS 
považujeme za úspech legislatívne ukotvenie 
nácviku zrakového vnímania, ktoré sa tým 
stáva súčasťou sociálnej rehabilitácie. Čiastočné 
financovanie sociálnych služieb, ktoré využívajú 
ľudia odkázaní na starostlivosť v zariadeniach 
sociálnych služieb, na seba preberá štát, 
čo by mohlo viesť k uvoľneniu finančných 
prostriedkov VÚC na iné druhy sociálnych 
služieb vrátane špecializovaného sociálneho 
poradenstva a sociálnej rehabilitácie.
Podieľali sme sa i na činnosti pracovnej skupiny 
zriadenej MPSVaR SR k príprave novely zákona 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu  
ťažkého zdravotného postihnutia. Do pripravo
va ného textu novely sa nám viaceré návrhy 
presadiť nepodarilo. Za všetky uvádzame návrh 
na poskytovanie opakujúcich sa peňažných 
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotné
ho postihnutia bez ohľadu na príjem osoby 
s ťažkým zdravotným postihnu tím. Príprava 
novely bola pred začatím legislatívneho 
procesu pozastavená a presunutá na rok 2018.

Inštitút pre výskum práce a rodiny zriadil 
expertnú pracovnú skupinu, ktorej cieľom bolo 
vypracovať Akčný plán prechodu z chránených 
dielní k zamestnávaniu na otvorenom trhu 
práce na roky 2018–2020 na základe 
kontraktu s MPSVaR. 
Táto požiadavka vychádza zo stanoviska 
Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným 
postihnutím, ktorý vo svojej správe o plnení 
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím Slovenskou republikou požaduje, 
aby SR zintenzívnila úsilie o prechod  
od chránených dielní k otvorenému trhu práce 
pre všetkých. 
Vypracovaný Akčný plán, ktorý je výsledkom 
práce IVPR a zriadenej pracovnej skupiny, 
sa stane podkladom pre návrhy zmien 
v najbližších rokoch, predovšetkým v zákone 
o službách zamestnanosti.

Čo nás čaká v roku 2018?
Podľa zverejneného plánu legislatívnych 
úloh vlády SR sa zameriame najmä na úpravy 
v zákone o sociálnom poistení a v zákone 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia. 
V príprave je návrh zákona o dlhodobej 
zdravotnosociálnej starostlivosti, návrh zákona 
o územnom konaní a návrh zákona o výstavbe, 
na ktorých tvorbe by sme chceli 
participovať.
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Projektanti a architekti sú podľa vyhlášky 
532/2002 Z. z. povinní navrhovať stavby na zá kla
de technických požiadaviek pre osoby s obme
dzenou schopnosťou pohybu a orien tácie.  
Poradenstvo pre odborníkov pri zapracovávaní 
týchto požiadaviek do konkrét nych architektonic
kých návrhov a projektov a pri rea li zácii stavieb 
poskytujeme v rámci Oddelenia prevencie 
architektonických a dopravných bariér.
V priebehu roku 2017 sme posúdili a vydali záväz
né stanoviská z hľadiska potrieb osôb so zrako
vým postihnutím k 180 projektom pre stavebné 
konanie, k 125 projektom pre územné konanie,  
projektantom sme poskytli 73 konzultácií a zú
častnili sme sa na 74 kolaudačných konaniach. 
Druhá etapa DúbravskoKarloveskej radiály  
a súboru Čulenova a Eurovea a nová autobusová 
stanica v Bratislave a Obytný súbor Panoráma  
a Business centrum T2 v Košiciach boli v uplynu
lom roku najvýznamnejšie posudzované projekty. 
Metodickými usmerneniami, t. j. zrozumiteľným  
a prehľadným výkladom spomínanej vyhlášky,  
sme pomohli pri príprave 3D tlače mapy námes tia 
v Novej Dubnici a pri realizácii pilotného projektu 
Návrh stratégie zabezpečenia prístup nosti pre 
všetkých, ktorého partnermi sú mesto Nitra a Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti. Jeho cieľom je upozorniť na potrebu 
odstraňovania bariér akéhokoľvek druhu a na 
dôležitosť tzv. univerzálneho navrho vania, tzn. 
uplatňovania takých princípov, ktoré vychádzajú 
v ústrety všetkým, nielen ľuďom so zdravotným 
postihnutím. Projekt beží pod hlavičkou Podpora 
partnerstva a dialógu v oblas ti participatívnej 
tvorby verejných politík.
Spolupracovali sme pri debarierizácii expozícií 
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniar
stva v Liptovskom Mikuláši, priestorov novej 
autobusovej stanice v Banskej Bystrici, s Organi
záciou muskulárnych dystrofikov v SR sme vy
pra covali audit prístupnosti výstaviska a areálu 
Incheba v Bratislave. 
Z osvetovej činnosti to v roku 2017 bola aktívna 
účasť na konferenciách Vyrovnávacie opatrenia 
a ich implementácia v programovom období 
2014–2020, Aký je aktuálny stav a perspektívy 
uplatňovania práv osôb so zdravotným 
postihnutím?, ktorá sa konala v rámci výstavy 
NonHandicap 2017, a na workshope Open Go
vernment week – Participácia. Laickej verej nosti 
sme našu tému sprostredkovali v článku Bariéry 
nielen z hľadiska ľudí so zrakovým postih nutím 
(časopis Carissimi) a Čo musí mať chodník? Únia  
má aj na tieto otázky odborníkov (časopis Dúha). 

Vytvárame svet bez bariér
Varovný pás na začiatku schodiska
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Oblasť IT a jej využívanie pri vzdelávaní, 
zamest návaní a podpore nezávislého živo ta 
ľudí so zra kovým postihnutím zastrešujeme 
v rámci Centra technických a informačných 
služieb (CETIS). Osvetu o technických možnos
tiach prekonávania dôsledkov zrakového  
postihnutia sme v roku 2017 šírili prostredníc
tvom výstav, seminárov a konfe rencií (napr. 
aktívna účasť na konferencii Aký je aktuálny 
stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so  
zdravotným postihnutím?, ktorá sa konala  
v rámci výstavy NonHandicap 2017) a uverej
ňovaní článkov a návodov na stránkach 
elektronického časopisu Blindrevue.sk.

V uplynulom období sme sa venovali prístupnosti 
online kancelárskych balíkov Office 365, Google 
Docs, mobilného telefónu či uverejňovaniu  
tzv. bleskoviek zo sveta IT technológií pre ľudí  
so zra kovým postihnutím. Na stránke ÚNSS môžu 
záujemcovia nájsť pravidelne aktualizovaný 
zoznam programov s audiokomentárom, ktoré 
vysielajú slovenské televízie, ako aj krátky návod, 
súhrn opatrení, ktoré zabezpečia prístupnosť tla
če ných dokumentov pre ľudí so zrakovým postih
nutím. Dodržiavanie tzv. zásad jasnej tlače je však  
prospešné aj pre širokú verejnosť, napr. pre 
senio rov či ľudí, ktorí sa potrebujú v texte rýchlo 
zorientovať.
V roku 2017 sme pokračovali v poskytovaní pora
denstva farmaceutickým firmám pri popisovaní 
liekov Braillovým písmom, ktoré realizujeme už 
od roku 2005, venovali sme sa poradenstvu pri 
výbere kompenzačných a optických pomôcok  
a vydávaniu odporúčaní k žiadostiam o poskytnu
tie finančného príspevku na ich zakúpenie. 
V roku 2017 sme v rámci oddelenia CETIS a na 
krajských strediskách ÚNSS vyškolili 12 klientov –  
účastníkov základných počítačových kurzov, na 
ktorých sme sa venovali výučbe práce s počí ta čom  
s asistenčným softvérom JAWS pre nevidiacich 

a so zväčšovacím programom MAGic pre slabo
zrakých používateľov. Okrem toho sme školili 166  
klientov v oblasti nácviku práce s technicky nároč
nými pomôckami, čo zahŕňa prá cu s mobil nými 
telefónmi, výučbu v konkrétnych oblastiach práce 
s počítačom a elektronickými čítacími lupami.
Naďalej sme sa intenzívne venovali poradenstvu 
pri sprístupňovaní webových stránok a informácií 
na internete. Zúčastňovali sme sa na práci 
pracovnej skupiny pre štandardy prístupnosti 
a funkčnosti webových stránok a poskytovania 
údajov Úradu podpredsedu vlády pre investície 
a informatizáciu.
Dlhodobo spolupracujeme pri sprístupňovaní 
internetových sídiel verejnej správy, tradične 
vyhodnocujeme prístupnosť webových sídiel  
samo správy pre súťaž Zlatý erb (v roku 2017 to 
bolo 77). Súťaž má mimoriadny motivačný vplyv,  
čo sa prejavuje systematickým zvyšovaním úrov
ne prístupnosti webových sídiel samosprávnych 
krajov, miest a obcí. Náš podiel na tomto procese 
bol v roku 2017 ocenený udelením Špe ciálnej 
ceny pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti 
informatizácie v slovenských samosprávach 
Branislavovi Mamojkovi.
So spoločnosťou ESET sme spolupracovali na sprí
stupnení ich antivírového softvéru aj pre osoby 
so zrakovým postihnutím, s RTVS na príprave 
služby RTVS Dokorán, ktorá prináša videoarchív 
programov s titulkami pre nepočujúcich a progra
mov s audiokomentárom pre nevidiacich. CETIS 
participuje aj na slovenskej lokalizácii RoboBraille 
– webovej a emailovej služby, ktorá umožňuje 
automatickú konverziu dokumentov do viacerých 
typov formátov prístupných nielen pre ľudí so zra
kovým postihnutím, ale aj pre tých s problé mami 
pri čítaní. Služba je pri nekomerčnom použití 
bezplatná a nevyžaduje si registráciu. Slovenská 
lokalizácia bude k dispozícii v priebehu roku 2018. 

Informačné technológie pre ľudí 
so zrakovým postihnutím
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Členovia ÚNSS
V ÚNSS sú na základe dobrovoľnosti 
organizovaní nevidiaci a slabozrakí ľudia 
akéhokoľvek veku – dospelí i deti, ich rodičia, 
príbuzní, priatelia a priaznivci. Našimi 
elementárnymi organizačnými článkami sú 
základné organizácie (ZO), ktoré vykonávajú 
svoju činnosť na základe územnej pôsobnosti. 
K 31. 12. 2017 sme ich mali 64, organizovaných 
v nich bolo 3 761 ľudí. Elektronická evidencia 
nám uľahčuje získavať informácie o štruktúre 
členskej základne (napr. z hľadiska stupňa 
zrakového postihnutia, veku, zamestnanosti, 
gramotnosti, ich sociálneho prostredia 
a pod.), vďaka čomu dokážeme na celoštátnej 
i regionálnych úrovniach určovať priority pri 
riešení potrieb jednotlivých cieľových skupín  
a adresovať im špecifické informácie. 
 
Štruktúra členov ÚNSS z hľadiska stupňa 
zrakového postihnutia

Stupeň zrakového postihnutia Podiel v %

Nevidiaci 9,10

Prakticky nevidiaci 34,85

Slabozrakí 36,48

Bez zrakového postihnutia 19,56

Našimi členmi sú aj osoby s kombinovaným 
postihnutím, t. j. ľudia, u ktorých sa k strate 
alebo vážnemu poškodeniu zraku pridruží aj iný 
druh postihnutia, poruchy, chyby či narušenia. 
Z celkového počtu našich členov sme v roku 
2017 mali v rámci tejto skupiny 5,1 % ľudí so 
sluchovým postihnutím, 0,8 % odkázaných 
na invalidný vozík, 6,3 % s iným telesným 
postihnutím. Cukrovkou, ktorá je v mnohých 
prípadoch príčinou trvalej zrakovej indispozície, 
trpí až 10,6 % našich členov, preto pravidelne 
organizujeme rehabilitačné pobyty pre 
nevidiacich a slabozrakých diabetikov.

Štruktúra členov z hľadiska veku

Vekové rozpätie Podiel v %

0 až 18 rokov 0,99

18 až 35 rokov 6,48

35 až 50 rokov 12,69

50 až 60 rokov 14,94

60 až 70 rokov 30,28

Nad 70 rokov 34,62

Závažným problémom je zvyšujúci sa vek 
(podiel vekovej skupiny nad 70 rokov narástol 
takmer o 3 %) a úbytok členov (oproti roku 
2016 je to pokles o takmer 270 členov). Z tohto 
dôvodu kladieme väčší dôraz na programy pre 
seniorov a mladých ľudí. Od septembra 2015 
do konca roku 2017 prebiehal medzinárodný 
projekt Aktivizácia mládeže – dlhodobá 
ambícia, ktorého cieľom bolo pripraviť skupinu 
mládežníkov so zrakovým postihnutím na to,  
aby v budúcnosti sami vytvárali možnosti 
a príležitosti na aktívne trávenie voľného času 
pre rovnako znevýhodnených rovesníkov. Aj 
tento projekt sa zaslúžil o to, že podiel vekovej 
skupiny 18–35 rokov stúpol o 0,25 %. 
Priaznivé číslo nevykazuje ani gramotnosť 
našich členov. Len necelých 20 % nevidiacich 
a prakticky nevidiacich ovláda Braillovo písmo. 
Neprestajne preto v rámci poskytovaných 
sociál nych služieb kladieme dôraz na jeho 
výuč bu a na jeho dôležitosť upozorňujeme aj 
propagačnými podujatiami, ako sú Braillovská 
olympiáda, Súťaž braillovských esejí či 
podporou sprístupňovania prostredia. 

Organizačná štruktúra ÚNSS
Naši členovia sú registrovaní v základných 
organizáciách, v ktorých sa realizuje všetko, 
čo je s členstvom spojené – jeho vznik a zánik, 
evidencia preukazov a členských kariet, výber 
členských príspevkov, organizovanie aktivít 

 Spolková činnosť
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na miestnej úrovni. Najvyšším orgánom ZO je 
členská schôdza. Musí sa uskutočniť aspoň raz 
ročne a jej úlohou je schvaľovať dokumenty ZO,  
ako sú správy o činnosti a hospodárení, 
kontrol ná správa, plán činnosti, rozpočet a na 
dvojročné funkčné obdobie si volí výbor, ktorý 
riadi ZO v čase medzi členskými schôdzami.
Činnosť našich ZO na úrovni krajov koordinuje 
8 krajských rád (KR). Volené sú na krajských 
zhromaždeniach, ktoré sa konajú vždy v párnom 
roku a každá ZO v nich má minimálne jedného 
zástupcu. Na celoštátnej úrovni riadi celú ÚNSS  
a tým aj spolkovú činnosť Ústredná rada, v kto
rej je každá KR zastúpená svojím predsedom. 
Ďalší členovia Ústrednej rady sú volení  
raz za 4 roky na zjazde ÚNSS. 

Dobrovoľná práca našich funkcionárov je 
zameraná najmä na: 
•  obhajobu záujmov nevidiacich a slabozrakých, 
•  aktivizáciu, vzdelávanie členov a rozvoj ich 

zručností, ktoré im uľahčujú prekonať dôsledky 
zrakového postihnutia,

•  monitoring spokojnosti členov so sociálnymi 
službami, 

•  prezentačné akcie pre verejnosť,
•  klubovú činnosť a zážitkové aktivity (tvorivé 

dielne, besedy, zájazdy, rekreačný šport),
•  organizovanie spoločenských a kultúrnych 

podujatí.

Malý Kaleidoskop z regionálnych akcií 
Naše nižšie organizačné zložky každoročne 
pripravia takmer 600 najrôznejších podujatí, na 
ktorých sa zúčastní vyše 10 000 osôb. Presné 
čísla získavame zo správ o činnosti ZO a KR.

Pohyb ako terapia 
Súbor športových, relaxačných, turistických 
a vzdelávacích aktivít pripravila pre svojich 
členov ZO Lučenec. Od mája do decembra mali 
nabitý program: v telocvični ZŠ M. R. Štefánika 
prepájali pod dohľadom fyzioterapeutky teore
tické informácie s pravidelnými cvičeniami, 
zúčastnili sa na prednáškach s farmaceutkou 
a biochemikom, vystúpili na hrad Divín, 

navštívili kúpaliská Číž a Podhájska, dokonca 
splavili rieku Hron.

Výstup na hrad

Na kúpalisku Číž
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Cena mesta Rimavská Sobota
Hosťami na slávnostnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 5. 5. v divadelnej 
sále Domu kultúry, boli aj naši funkcionári 
a členovia ZO ÚNSS č. 32. Za ich dlhodobú 

prácu v prospech tamojších nevidiacich 
a slabozrakých im zástupcovia usporiadateľa 
vyjadrili uznanie a primátor Jozef Šimko 
odovzdal predsedovi ZO Vladimírovi Zánovi 
Cenu mesta Rimavská Sobota.
 
Prezentácia ÚNSS v našom meste 
Impulzom zorganizovať rozsiahlu prezentáciu 
našej organizácie, každodenného života 
nevidiacich a slabozrakých a výstavu 
kompenzačných a optických pomôcok 
v Humennom bolo 700. výročie prvej 
písomnej zmienky o meste. Okrem najvyšších 
predstaviteľov organizátora sa 15. 6. stretli 
zástupcovia štátnej správy, verejnoprávnych 
inštitúcií, oční lekári a široká verejnosť. 

ZO ÚNSS Prešov pozvala na výlet 
dobrovoľníkov 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja 
Hrebendu ani ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre 
ľudí so zrakovým postihnutím v Levoči už pre 
študentov Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša 
z Prešova nie sú veľkou neznámou. Vďaka 
členom našej ZO sa počas svojej návštevy mohli 
dôkladnejšie oboznámiť s problémami ľudí 
s ťažkým poškodením zraku a možnosťami ich 
riešenia.

Zrakáči na turistike 
Pešia túra z Mníchovského potoka 
do Bardejovských kúpeľov, návšteva 
rehabilitačného strediska pre nevidiacich 
v poľskom Muszyne, prehliadka učební a parku 
plného vodiacich línií, prechádzka po tamojších 
Biblických záhradkách, hrad a skanzen v Starej 
Ľubovni. To bol program členov ZO Svidník a ich 
poľských priateľov zo Stryszowa na 4.–6. 9., 
ktorý sa mohol uskutočniť aj vďaka podpore 
z Grantového programu ÚNSS.

Odovzdávanie ocenenia

Zrakáči na turistike
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To tu ešte nebolo – Očko tancuje HIPHOP!
Asi by to nebolo natoľko výnimočné, keby 
skupinu scénického tanca Očko pri ÚNSS Nitra 
netvorilo 10 členov (z toho 5 s ťažkým zrakovým 
postihnutím), ktorých vekový priemer je 70 rokov.

S rovnomennou scéno grafiou sa cez národné 
kolá súťaže Pohyb bez bariér pretancovali až  
do rakúskeho Grazu na júnovú súťaž  
STREET DANCE a performing arts,  
odkiaľ si priviezli pohár za 2. miesto.

Skupina scénického tanca Očko

V Košiciach sme tancovali karičku.
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Vydávanie časopisov 
Už niekoľko rokov sa aj takouto formou 
usilujeme sprostredkovať informácie nielen 
nevidiacim a slabozrakým, ale aj širokej 
verejnosti. V zväčšenej čiernotlači a v Braillovom 
písme vychádzala v roku 2017 Dúha s kultúrnou 
prílohou Dúhovka (časopis určený pre ľudí 
so zrakovým postihnutím, v ktorom sme 
približovali aktuálne témy, novinky v oblasti 
legislatívy, správy o podujatiach realizovaných 
ľuďmi so zrakovým postihnutím, pozvánky na 
akcie prístupné pre nevidiacich a slabozrakých, 
rozhovory s tými, ktorí aktívne realizujú  
a rozvíjajú umelecké a športové aktivity pre 
našich klientov, medailóny ľudí so zrakovým 
postihnutím, ktorí v rámci kultúrnej činnosti 
dosiahli inšpiratívne úspechy, či informácie 
o nových trendoch) a OKAmih s podtitulom 
Časopis nevidiacich pre vidiacich (periodikum 
v čiernotlači, ktoré sprevádzalo širokú verejnosť 
každodennosťou so zrakovým postihnutím). 
Vydávanie časopisov bolo spolufinancované 
MPSVaR SR a MK SR.

Cesta svetla 2017
Prihláška a minimálne jedna fotografia (farebná 
či čiernobiela), ktorej tematika priamo alebo 
nepriamo inklinovala k problematike ľudí so 
zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla, 

bola vstupenkou do súťaže, ktorú sme vyhlásili 
už po 14. raz. Touto aktivitou oslovujeme nielen 
profesionálnych i amatérskych fotografov, 
umelcov so zrakovým postihnutím, ale aj bez 
neho, ale prostredníctvom viacerých expozícií 
najlepších zaslaných prác a propagačného 
kalendára ÚNSS aj širokú verejnosť. V roku 
2017 sa o uznanie odborníkov uchádzalo 29 

autorov s celkovo 135 snímkami. Vernisáž výsta
vy najkrajších prác sa uskutočnila vo Vý stavnej 
sieni Slovenského národného divadla v Brati
slave 13. 11. a jej súčasťou bolo aj odovzdávanie 
cien víťazom. Realizáciu podujatia finančne 
podporilo MK SR.

Braillovská olympiáda 2017
Ani takmer 200 rokov po svojom vzniku sa 
Braillovo písmo nedostáva do úzadia, nevytlačili 
ho ani moderné technické a technologické 
výdobytky. Aj naďalej ostáva dôležitým 
nástrojom gramotnosti ľudí so zrakovým 
postihnutím, predstavuje kompetenciu, 
nezávislosť a rovnosť. Na národných i medziná
rodných úrovniach existuje množstvo podujatí, 
ktorých cieľom je propagovať Braillovo písmo 

Spestrujeme si každodennosť

Vernisáž Cesta svetla 2017 pútala zaslúženú pozornosť.

Dúha s kultúrnou prílohou Dúhovka
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Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia
(Youth Activation – Long Term Ambition – YALTA)
Po sérii školení, ktoré viedli lektori zo všetkých 
partnerských organizácií, t. j. z ÚNSS, zo Slo
vin skej asociácie zdravotne postihnutých 
štu den tov a z Platformy 
dobrovoľníckych centier  
a organizácií, sa rozbehli pravi
delné stretnutia mládežníckych 
skupín v 4 zapojených 
krajoch (Banskobystrickom, 
Bratislavskom, Nitrianskom 
a Prešovskom). Mladí lídri 
a dobrovoľníci zrealizovali 
viacero osvetových worksho
pov, víkendové pobyty a tema
tické stretnutia. Bodkou za 
projektom bola konferencia 
s názvom Aktivizácia mládeže – 
od ambície k úspechu  
a vydanie dvoch príručiek:  
pre pracovníkov s mládežou 
a pre mladých lídrov. V dvoch 

jazykových mutáciách (slovenskom a anglic
kom) sú k dispozícii na www.unss.sk. Projekt 
sme realizovali od septembra 2015 do konca 
roka 2017 vďaka podpore z Európskeho 
programu Erasmus+.

ako špecifikum kultúrnej identity nevidiacich  
a podporiť jeho výučbu. Na Slovensku zastávala 
túto pozíciu v rokoch 1992–2015 celoštátna 
Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma, v roku 
2017 sa jej inováciou zrodila Braillovská olym
piáda. Šikovnosť prstov nevidiacich a slabo
zrakých sa ukázala v štyroch disciplínach: 

Čítanie Braillovho písma, Písanie Braillovho 
písma, Korektúra braillovského textu a Lekáreň. 
Zo 41 účastníkov štyroch kvalifikačných kôl sa 
do celoslovenského finále, ktoré sa konalo  
17.–19. 11. v Bratislave, prebojovalo pätnásť 
súťažiacich. Podujatie sme realizovali 
vďaka finančnej podpore MK SR.

Hlavná koordinátorka projektu Tímea Hóková na záverečnej konferencii

Korektúra braillovského textuPísanie Braillovho písma

http://www.unss.sk
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Ambasádor Marek Hamšík

Na jednej strane isté a hlavne bezpečné kroky 
s bielou palicou, reliéfne bodky usporiadané 
do písmen, slov a viet, písanie mailov či SMS 
rutinou, na druhej vsietený gól, prekonaný 
rekord či medaila na hrudi. Všetko víťazstvá, 

ktoré pomáhajú a posúvajú nás vpred. Práve 
víťazstvá spojili verejnú zbierku Biela pastelka 
s jej ambasádorom, niekoľkonásobným 
futbalistom roka Marekom Hamšíkom. Úvodný  
výkop sprievodných podujatí 16. ročníka 
zbierky sme preto urobili v jeho rodnom 
meste – v Banskej Bystrici, pokračovali 
sme v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, 
Topoľčanoch, Žiline, Martine, Prešove, Poprade, 
Humennom a v Košiciach.
Hlavné zbierkové dni boli opäť príležitosťou 
získať informácie o každodennosti  
so zrakovým postihnutím, pristaviť sa 

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

      Showdown si vyskúšal aj Daniel Hevier.

    Informačné stánky lemovali fotografie z Cesty svetla.

Meranie zrakových parametrov 
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v stánku s Braillovým písmom, 
kompenzačnými a optickými 
pomôckami, spoločenskými 
hrami pre nevidiacich 
a slabozrakých, prezrieť si 
ukážky výchovy a výcviku 
vodiacich a asistenčných 
psov, vyskúšať si showdown 
(aplikovaný stolný tenis pre 
ľudí so zrakovým postihnutím), 
vylúštiť nadrozmernú krížovku, 
ktorej tajnička prezradila niečo 
o zraku, vychutnať si koncert 
našej nevidiacej umelkyne či 
výstavu fotografií z Cesty svetla. 
Všetky krajské mestá pozývali 
na bezplatné, bezkontaktné 
a bezbolestné vyšetrenie 
sietnice, ostrosti videnia či 
meranie vnútroočného tlaku a zrakových 
parametrov detí od 3 do 6 rokov.
Spinky v tvare bielej pastelky ponúkalo 
záujemcom vyše 3500 dobrovoľníkov v bielych 
tričkách s logom Bielej pastelky, s nápisom (aj 
v Braillovom písme) a s pokladničkou v rukách. 
Počas piatka 22. a soboty 23. 9. nám štedrosť 
darcov priniesla 141 798,16 €. Verejnosť nás 
však mohla podporiť aj príspevkom na účet 
verejnej zbierky, zaslaním SMS v hodnote 
2 € v sieti všetkých mobilných operátorov 
alebo online cez www.bielapastelka.sk.  
Celkový výnos ovplyvnil aj výťažok charitatív

neho večera Fashion sparkling charity 
night a dražba reprezentačného dresu 
Mareka Hamšíka a futbalovej lopty s jeho 
autogramom. Verejná zbierka Biela pastelka 
2017 sa hrdí čiastkou 193 011,04 €, z čoho čistý 
výnos predstavuje sumu 174 025,29 €. 
Ochotu a nadšenie žiakov základných  
a študentov stredných škôl sme ani v roku 
2017 nenechali bez povšimnutia. Po skončení 
zbierky sme žrebovali: v každom kraji tak 
jeden dobrovoľnícky tím získal futbalovú 
loptu s podpisom Mareka Hamšíka, a za celé 

Slovensko jeden, ktorý si užil reprezentačný 
zápas kvalifikácie na MS 2018 Slovensko 
– Malta. Každý z 8 tímov, ktorý vo svojom 
regióne dosiahol najvyšší výnos, získal balíček 
propagačných predmetov od Slovenského 
futbalového zväzu.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a partne
rom za pomoc a darcom za príspevok. 
Malou bielou pastelkou tak po centimetroch 
spoločne kreslíme nevidiacim na tmavej ceste 
čiaru, ktorá ich povedie k samostatnému 
a plnohodnotnému životu.

Ukážka výcviku vodiacich psov

Charitatívny večer pre Bielu pastelku

http://www.bielapastelka.sk
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OKAmih s podtitulom Časopis nevidiacich 
pre vidiacich vyšiel opäť s podporou MK SR 
v náklade 10 000 kusov vložený do týžden
níka Život. V roku 2017 však až dvakrát.

Pár dní pred hlavnými zbierkovými dňami 
Bielej pastelky sme priblížili jej kampaň i zaují
ma vé informácie z profesionálneho života jej 
ambasádora, niekoľkonásobného futbalistu 
roka Mareka Hamšíka. Témou prvého čísla boli 
kurzy informačnokomunikačných technológií 
pre nevidiacich. Priniesli sme reportáž z výučby  
klávesových zručností pod vedením skúsenej 
inštruktorky, predstavy predsedu ÚNSS 
Branislava Mamojku o samostatnej organizácii 

ľudí so zrakovým postihnutím v čase jej zaklada
nia aj o jej aktuálnom smerovaní. Nechýbala 
ani prezentácia výsledkov programov Zdravé 
oči už v škôlke a Nákupný asistent, farbis té 
skúsenosti mladých účastníkov projektu YALTA 
či rozprávania našich klientov z cesty do Izraela 
a o tom, ako môžu Braillove bodky zmeniť život.
Predvianočné vydanie bolo vybodkované celé 
– jeho nosnou témou bol totiž význam a spôsob  

výučby Braillovho písma. 
Zhromaždili sme fakty 
z histórie jeho vzniku 
a používania, obzreli sa  
za 1. ročníkom Braillovskej 
olympiády, v úlohe 
pozorovateľa sa zúčastnili na 
kurze výučby bodového písma 
a pozhovárali sa s garantom 
ÚNSS pre jeho používanie 
Vladimírom Cintulom. 
Priestor dostali aj aktuálne 

ročníky Bielej pastelky, Dňa bielej palice, Cesty 
svetla či Súťaže braillovských esejí. O lahodnú 
predvianočnú vôňu sa postaral Patrik Herman, 
ktorý sa s klapkami na očiach učil  
pod dohľadom našej klientky Katky piecť.
Členmi tvorivého kolektívu redakcie sú Dušana 
Blašková, Ivana Potočňáková a Josef Zbranek, 
odborným okom na každé číslo dozerá Patrik 
Herman, Silvester Lavrík, Branislav Mamojka, 
Mária Nádaždyová, Halka Tytykalová a Erika 
Vodrážková.

Okamihy s OKAmihom

Zasadnutie redakčnej rady
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Doprava a biela palica je 
spojenie, ktorého úlohou je 
už celé desaťročia zaisťovať 
bezpečnosť na cestách. Áut 
aj chodcov. Ochranným 
znakom nevidiacich v doprav
nom ruchu a pomôckou 
pri samostatnom pohybe 
sa stala vďaka Guille 
d´Herbemontovej, ktorú inš
pirovali práve biele palice 
používané policajtmi  
na riadenie premávky  
na parížskych križovatkách. 

V priebehu niekoľkých rokov sa 
biela palica rozšírila do mnohých 
krajín a napokon bola Svetovou 
radou pre blaho slepcov odpo
rúčaná všetkým vládam ako 
oficiálny znak nevidiacich. Od roku 1964 si  
na podnet Svetovej únie nevidiacich 15. 10.  
pripomíname Svetový deň bielej palice.
Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý 
chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne 
vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povin
ný dbať na zvýšenú opatrnosť, nás podnietil 

k organizovaniu dopravnopre ventív nej akcie 
Deň bielej palice. Vodiči môžu aj vďaka nej zistiť, 
ako dať nevidiacemu chodcovi najavo, že ho na 
priechode zaregistrovali, ako ho adekvátnym 
spôsobom upozorniť, že mu dávajú prednosť. 
Aktívni používatelia bielej palice počas neho 
v dvojhodinovom intervale signalizujú podľa 
stanovenej metodiky svoj úmysel prejsť 
na opačnú stranu vozovky, dobrovoľníci 
zaznamenávajú ohľaduplnosť vodičov  
a policajné hliadky stojace niekoľko desiatok 
metrov za priechodom vodičov zastavujú. 
S poučením alebo pochvalou.
Na 8. ročníku Dňa bielej palice sme spolupra co
vali s Prezídiom Policajného zboru a Mestskou 
políciou hlavného mesta SR Bratislavy. 
Uskutočnil sa v piatok 13. 10. v 47 mestách a na 
54 priechodoch pre chodcov. 
Nevidiacim chodcom nezastavilo v priemere 
18,3 % áut, čo je oproti predchádzajúcemu 
roku zlepšenie o 1,2 %. Najmenej zodpovedne 
sa jazdilo v Bratislavskom (27,4 %), najzodpo
vednejšie v Košickom kraji (12,7 %).

S bielou palicou cez priechod pre chodcov

Policajti rozdávali pochvaly a poučenia.

Priechody pre chodcov križovali biele palice.
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Dieťa dokáže očné poruchy vyrovnať až 
do 4–5 dioptrií, je schopné vytvoriť si 
vlastné kompenzačné techniky a v známom 
prostredí fungovať bez toho, aby jeho okolie 
poruchu zraku spozorovalo. Zlé videnie ne
bo lí, preto sa nesťažuje, a problémy sa často 
prejavia až vtedy, keď sa na zrak dieťaťa zač
ne klásť väčší dôraz – po nástupe do školy.

Bezplatné, bezdotykové a s vysokou mierou 
spoľahlivosti. Také sú merania binokulárnym 
autorefraktometrom, ktorými pod hlavičkou 
programu Zdravé oči už v škôlke robia naši 
zamestnanci skríning detí vo veku 3–6 rokov. 
Jeho cieľom je odhaľovať existujúce alebo 
začínajúce vývinové poruchy zraku detí, ako sú 
astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. V roku 
2017 sme v 139 mestách a obciach po celom  
Slovensku navštívili celkovo 297 MŠ a skontro
lovali zrakové parametre 13 757 deťom. 
Návštevu detského oftalmológa sme kvôli 
nutnosti vykonať komplexné vyšetrenie zraku 
odporučili 1867 z nich (14 %), pretože sme na
dobudli podozrenie na rozvoj poruchy zraku. 

V roku 2017 sme nadviazali na našu dlhoročnú 
spoluprácu so spoločnosťou BILLA Slovensko  
a vďaka OZ BILLA ľuďom sme ju rozšírili 
aj o par ticipáciu na programe Zdravé oči 
už v škôlke. Táto podpora nám umožnila 
realizovať pravi delné merania zrakových 
parametrov vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Materské školy, ktoré mali  
o skríning záujem, sa mohli  
prihlasovať prostredníctvom 
online formulára umiestne
né ho priamo na stránke  
www.zdraveocivskolke.sk.
Program je otvorený 
aj pre samosprávy, ktoré majú 
v zriaďovateľskej právomoci 
MŠ, i firemné a osvetové 
podujatia. V roku 2017 sme 
s ponukou meraní nechýbali 
napríklad v Košiciach na 
podujatí Veselá planéta a Míľa 
pre mamu, na Dni zdravia 
v Žiline či na Family day 
BILLA Slovensko a na akcii 
Odbory deťom spoločnosti 
Volkswagen v Bratislave.

Zdravé oči už v škôlke

Meranie zrakových parametrov binokulárnym 
autorefraktometrom.

Diagnostika binokulárnym autorefraktometrom je rýchla a presná.

http://www.zdraveocivskolke.sk
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Štvornohé oči
Od roku 2004 sa píše história verejnej zbierky 
na dofinancovanie kompletného programu – 
chovu, výchovy, výcviku vodiaceho psa, jeho 
odovzdanie klientovi, tyflokynologického 
servisu a prípravy nevidiaceho či slabozrakého 
na prácu s touto neoceniteľnou pomôckou. 
Prispieť možno vhodením ľubovoľnej čiastky do 
laminátových makiet psa, ktorý spolu s dvomi 
šteniatkami sedí na pokladnici. V roku 2017 ich 
bolo po celom Slovensku rozmiestnených 83 
(z toho 65 v prevádzkach obchodného reťazca 
BILLA). Hrubý výnos verejnej zbierky Štvornohé 
oči dosiahol v roku 2017 svoje historické 
maximum – vyšplhal sa na 29 299,83 €.

Naše mesto 2017 pomohlo aj nám
Nadácia Pontis už 11. raz zorganizovala firem
ných dobrovoľníkov a rôznymi aktivitami, či už 
vo forme fyzickej práce, alebo odovzdávaním 
skúseností a vedomostí, pomohla skrášliť 
prostredie, v ktorom žijeme. V rámci najväčšieho 
stredoeurópskeho podujatia firemného dobro
voľníctva si zamestnanci TESCO STORES zvolili 
pomoc práve nám a v piatok 9. júna spolu 
s desiatkou našich zamestnancov umyli okná 

Pokladnička verejnej zbierky

Strihali sme, sadili sme, kosili sme... 

Aktivity na našu podporu
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a dvere budovy Úradu ÚNSS a upravili aj našu 
záhradu.
Výdatnou pomocou nám v roku 2017 prispeli 
aj firemní dobrovoľníci zo spoločnosti Novartis, 
ktorí nám pomáhali s prípravou Bielej pastelky 
a zasadnutia Ústrednej rady ÚNSS, a pracovníci 
z firmy Alcon, ktorí nám prišli pomôcť upraviť 
okolie našej budovy v Bratislave.

Pomáhať nám pomáhajú aj 2 % 
Začiatkom roka sme opäť spustili kampaň na 
podporu získavania 2 % z dane. Kam smerujeme 
prostriedky získané zo zaplatených daní, sme  
záujemcom priblížili prostredníctvom webovej 
stránky www.unss.sk, Facebooku či mailing lis 
tov, potenciálnych darcov spomedzi podnikate
ľov sme oslovovali aj individuálnymi žiadosťami.

Hovoriace knihy pre ÚNSS
Z každého nákupu jedna kniha a za každých 
desať nákupov jedno pero. To sa skrýva za 
podporným programom vydavateľstva MarDur, 
s. r. o., s názvom Pomáhame spoločne tým, 
ktorí to potrebujú. Na jednotlivých stranách 
ich kníh, učebníc a hier sú umiestnené voľným 
okom neviditeľné kódy, na ikony, úlohy alebo 
obrázky stačí prikladať špeciálne pero a ono 
automaticky reprodukuje nahratý text či zvuk.  
Vďaka daru vydavateľstva môžeme pri zrakovej 
terapii slabozrakých detí vo všetkých ôsmich 
krajských strediskách využívať aj 60 IRS hovoria
cich kníh, 20 Hovoriacich pexes a 10 pier.

Odovzdávanie Hovoriacich kníh.

Už štvrtý rok počas kampane oslovuje verejnosť aj 
banner na oplotení nášho bratislavského sídla.
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 Finančná správa ÚNSS za rok 2017
I. Analýza majetku a zdrojov krytia majetku ÚNSS

Aktíva v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2017 2016
A. Neobežný majetok 216 096 243 031 -26 935
1. Dlhodobý nehmotný majetok    

2. Dlhodobý hmotný majetok 209 457 263 393 26 935

3. Dlhodobý finančný majetok 6 639 6 639 0

B. Obežný majetok 700 264 699 758 506
1. Zásoby 343 249 94

2. Dlhodobé pohľadávky 2 953 4 159 1 206

3. Krátkodobé pohľadávky 85 168 128 639 43 471

4. Finančné účty 611 801 566 711 45 089

C. Prechodné účty aktív 17 288 7 795 9 493
  Aktíva celkom (A+B+C) 933 648 950 584 -16 936

Neobežný majetok ÚNSS klesol počas roka 2017 o 26 935, € (vyraďovaním dlhodobého majetku obsta
raného v predchádzajúcich rokoch a odpisovaním používaného majetku). Obežný majetok v roku 2017 
zostal na úrovni minulého roka. V rámci tejto veličiny však došlo k poklesu stavu pohľadávok o 43 471 €.  
Prijali sme ďalšiu splátku od Iuventy na realizovaný projekt YALTA. Zároveň došlo k zvýšeniu stavu na 
bankových účtoch k 31. 12. o 45 089 €. Viac ako polovicu z tejto sumy tvoria prijaté finančné prostriedky 
na projekty realizované až v roku 2018. Zvýšenie stavu prechodných účtov pasív je dané účasťou ÚNSS  
na národnom projekte Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti „Podpora partner
stva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Za obdobie 15. 9. 2017–31. 12. 2017 bola 
na Úrad odoslaná žiadosť o platbu, t.j. refundáciu výdavkov v rámci schváleného rozpočtu.

 Pasíva v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2017 2016
A. Vlastné zdroje krytia majetku 708 122 656 497 51 625
1. Fondy organizácie a fondy tvorené zo zisku 1 119 070 1 166 494 52 576

2. Výsledok hospodárenia a nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia z minulých období 510 948 509 997 951

B. Cudzie zdroje 91 869 87 248 4 621
1. Rezervy 25 137 10 489 14 648

2. Dlhodobé záväzky 2 051 1 248 803

3. Krátkodobé záväzky 64 367 75 412 11 045

4. Bankové výpomoci a pôžičky 315 100 215

C. Prechodné účty pasív 133 656 256 132 -122 476
  Pasíva celkom (A+B+C) 933 648 999 877 -66 230

Vlastné zdroje ÚNSS v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o rozdiel medzi stratou dosiahnutou v roku 2017  
vo výške 1 335,61 € a prírastkom čistého výnosu verejných zbierok konaných v roku 2017 vo výške  
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Výnosy v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2017 2016
60 Tržby za vlastné výkony a tovar 48 042 55 403 7 361

64 Ostatné výnosy 2 866 3 948 1 081

65 Tržby z finančných investícií, rezervy 1 876 755 1 121

656 Výnosy z použitia fondu VZ 169 350 136 103 33 247

66 Prijaté príspevky 580 625 479 038 101 588

69 Dotácie 433 409 388 690 44 719

   Výnosy celkom 1 236 168 1 063 936 172 232
         

  Výsledok hospodárenia pred zdanením 500 68 965 68 465

591 Daň z príjmov 835 597 239

  Výsledok hospodárenia po zdanení 1 336 69 562 68 226

Najvýznamnejšia výnosová položka „Prijaté príspevky” bola v roku 2016 tvorená predovšetkým prijatými  
príspevka mi z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, príspevkami fyzických a právnických osôb (realizova

II. Prehľad nákladov a výnosov ÚNSS

Náklady v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2017 2016
50 Spotreba materiálu a energie 76 000 90 164 14 165

51 Služby 322 099 289 767 32 242

52 Osobné náklady 553 377 496 959 56 418

53 Dane a poplatky 3 689 1 500 2 189

54 Ostatné náklady 9 795 7 722 2 073

551 Odpisy 33 869 37 458 3 590

556 Tvorba fondov z VZ 222 311 179 354 42 957

56 Poskytnuté príspevky 15 668 29 977 14 308

  Náklady celkom 1 236 717 1 132 901 103 816

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú naďalej osobné náklady (mzdy a odvody zamestnancov), tvoria 
44,74 % všetkých nákladov (porovnateľný pomer ako v roku 2016) a platby za dodávané služby 26,04 %. 
V dôsledku zmeny metodiky účtovania výnosov z verejných zbierok sa významnou položkou nákladov stal 
aj účet 556  Tvorba fondov. Predstavuje 17,98 % z celkových nákladov a oproti roku 2016 vzrástol o 42 957 € 
vďaka zvýšeniu výnosov z verejných zbierok.
V roku 2017 bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov ÚNSS 50,82. Priemerná hrubá mzda zamestnan
ca dosiahla výšku 625,30 €, čo predstavuje len 1,44 násobok minimálnej mzdy platnej v roku 2017 
(mierny pokles oproti roku 2016) a zároveň len 2/3 priemernej mzdy v hospodárstve v roku 2017.

52 960,97 € oproti roku 2016. Hodnotu prechodných účtov pasívnych ÚNSS v roku 2017 tvoria v pomere:
• 30,18 % finančné prostriedky čerpané v nasledujúcich účtovných obdobiach z darovacích zmlúv 
• 59,09 % hodnota prijatých podielov z 2 % asignovanej dane v roku 2017
• 10,73 % zostatková cena odpisovaného majetku získaného z finančných darov
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Návrh na vyrovnanie straty vo výške 1 335,61 € bude predložený najvyššiemu výkonnému orgánu 
ÚNSS  Ústrednej rade na jej zasadaní v máji 2018: presun na účet 428 000  Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov vo výške 1 108,44 € a na účet 427 000  Pôžičkový fond vo výške 227,17 €.
V súlade s ustanoveniami § 20 Zákona o účtovníctve prehlasujeme, že po skončení účtovného obdobia 
nenastali udalosti osobitného významu, ÚNSS nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu 
a vývoja a ÚNSS nemá organizačnú zložku v zahraničí.

III. Ekonomicky oprávnené náklady 
V našich krajských strediskách sme v roku 2017 poskytli služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
2 979 klientom a služby sociálnej rehabilitácie 1 106 klientom. Celková výška ekonomicky oprávnených 
nákladov (EON) na ich poskytovanie bola 457 313,62 €. 
V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva to predstavuje EON na jedného klienta vo výške  
80,26 € a v rámci sociálnej rehabilitácie 197,29 € na jedného klienta.

Príspevky a dary Finančný objem (v €)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 35 698

Ministerstvo kultúry SR 27 900

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 72 121

Banskobystrický samosprávny kraj 49 788

Košický samosprávny kraj 83 250

Bratislavský samosprávny kraj 30 252

Nitriansky samosprávny kraj 38 285

Prešovský samosprávny kraj 38 610

Trenčiansky samosprávny kraj 19 736

Trnavský samosprávny kraj 57 600

Žilinský samosprávny kraj 50 122

Príspevky od mestských úradov 14 755

Príspevky od nadácií 12 803

Príspevky od právnických osôb 40 555

né verejné zbierky, dary) a poukázanými 2 % z daní z príjmu. Celkovo suma príspevkov účtovaných 
na účtoch 66x klesla o 36 819,– €. Najvýznamnejší podiel na tejto zmene mal pokles príspevkov z 2 % 
asignovanej dane použitých v roku 2016 o 47 382,– € oproti roku 2015. V rámci dotácií sme prijali finančné 
prostriedky na poskytovanie sociálnych služieb od VÚC, na realizáciu projektov od Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva kultúry SR. Pohyb na účte 656 – Výnosy z použitia fondu súvisí 
s použitím čistého výnosu verejných zbierok konaných v roku 2015 a úhradou nákladov verejných zbierok 
konaných v roku 2016. Podiel prijatých príspevkov a dotácií na celkových výnosoch ÚNSS stále dokazuje 
vysokú závislosť ÚNSS na týchto zdrojoch, v roku 2016 je to 82 %, čo znázorňujú aj nasledujúce grafy.

Najvýznamnejšie prijaté príspevky a dotácie v roku 2017 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
(okrem verejných zbierok a poukázaných 2 % z daní z príjmu):
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Ďakujeme štátnej správe
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ďakujeme samospráve
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

Ďakujeme spolupracovníkom 
a podporovateľom
Alcon
Billa ľuďom
C&A Foundation
Darujme.sk
Ďakujeme.sk
Divadelná fakulta VŠMU
Essilor
Európska únia nevidiacich
Európske fórum zdravotného postihnutia
Humanisti.sk
IMP Kontakt
IUVENTA  Slovenský inštitút mládeže
ĽudiaĽuďom.sk
Mestská knižnica v Bratislave
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Nadácia Allianz
Nadácia Markíza
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím 
Novartis Slovakia
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Policajný zbor SR
Profesia
Slovak Telekom
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
Slovenské národné divadlo
Slovenský národný panel
Slovenský pacient

Slovinská asociácia zdravotne postihnutých 
študentov
Svetová únia nevidiacich
Švec a spol.
Tyflocomp, s. r. o.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti
VIAMO
VELUX Slovensko
VEMA
Zelená vlna SRo

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom,
priazniv com, podporovateľom 
a individuálnym darcom 

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky 
Biela pastelka

Hlavní partneri
Visual Communication

Mobilní partneri
Orange Slovensko
O2 Slovakia
Slovak Telekom
SWAN Mobile, a. s.

Mediálni partneri
Báječná žena
Bigmedia
Boomerang smartmedia 
Cinema city
JCDecaux
News and Media holding
Plus 7 dní
Plus JEDEN DEŇ
Pluska
RTVS

Partneri
Bayer 
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.

 Poďakovanie
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DHL 
Dr. Max
Fusakle
Grifis
Lions Club International , 
Model obaly, s. r. o. 
Nadácia Poštovej banky
Novartis
Slovenský futbalový zväz
Starmedia 
UniCredit Bank
Vrbata, s. r. o.
Zväz autobusovej dopravy
ŽSR

Partneri hlavného eventu 
Alcon
Eurovea
Novartis

Podporili nás obchodné reťazce
BILLA 
Lidl
TERNO 
TESCO

Podporili nás obchodné centrá
AUPARK Bratislava SC
AUPARK Košice SC
Avion SC
Central Shopping Center 
City Arena Trnava
EURONICS TPD 
Europa SC Banská Bystrica
Eurovea
MIRAGE SC
OC Centro Nitra
OC Danubia
OC Kocka
OC Laugaricio
OC MAX Prešov
OC MAX Trenčín
Polus City Center
Retro Shopping Gallery
Shopping Palace Bratislava

Podporili nás dopravné spoločnosti
Arriva Nitra
RegioJet
Slovak Lines
Slovenská autobusová doprava Zvolen

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom 
a priaznivcom, 
žiakom základných i študentom stredných škôl 
a regionálnym partnerom, vďaka ktorým sa Biela 
pastelka dostala k našim darcom.

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky 
Štvornohé oči
BILLA
CINEMAX

Ďakujeme za právnu pomoc
ZMK Legal

Ďakujeme za materiálnu pomoc
ESET
Helga Stolz
IPOS Slovakia
Kapos
KARLO GZ
MAKRO, s. r. o.
MarDur, s. r. o.
Philips Slovakia

Ďakujeme mestám a obciam
za podporu miestnych aktivít ZO ÚNSS

Ďakujeme všetkým individuálnym 
i firemným darcom 2 %.
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