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Medzinárodný deň aj nevidiacich žien 
V pondelok 8. marca svet už po stý krát oslávi Medzinárodný deň žien, ktorý sa 
v tomto roku nesie v znamení motta – Rovnaké práva, rovnaké príležitosti: 
Pokrok pre každého. Na Slovensku žije aj veľa žien so zrakovým postihnutím, 
pre ktoré je dosahovanie rovnosti v osobnej aj pracovnej oblasti dvojnásobne 
ťažkou úlohou. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) si v tento deň pripomína silu 
nevidiacich a slabozrakých žien a ich snahy a úspechy v boji za rovnaké práva. 
V každodennom živote sa totiž ešte stále stretávame s diskrimináciou alebo 
upieraním práv ženám. O to horšia je táto situácia v prípade, že majú navyše aj 
zrakové alebo akékoľvek iné postihnutie. 
 
 „Keď sme si pred pár rokmi mysleli, že situácia pre nevidiace a slabozraké ženy sa 
zlepšuje, prišla recesia a ekonomická kríza. A tak stále viac a častejšie počúvame 
a cítime, že situácia pre nevidiace ženy v Európe nie je dobrá. V niektorých krajinách 
Európy sa situácia zhoršuje, niekde sa práva dokonca rušia. Toto je veľmi zarážajúca 
a alarmujúca informácia,“ hovorí v tlačovej správe Európskej únie nevidiacich 
Barbara Krejči Piry, koordinátorka pracovnej skupiny žien so zrakovým postihnutím. 
 
ÚNSS okrem boja za práva zrakovo postihnutých ľudí formou zapájania sa do 
prípravy legislatívy a informovania verejnosti o tejto problematike podporuje aj svojich 
členov v aktívnom a samostatnom obhajovaní ich práv. S touto témou súvisel aj 
projekt Vzdelávací a poradenský systém na podporu uplatňovania práva nevidiacich 
a slabozrakých ľudí na rovnaké zaobchádzanie. V rámci neho ÚNSS poskytla tréning 
sebaobhajoby 20 ženám a 6 mužom so zrakovým postihnutím. Aj z tohto pomeru 
vidieť, že téma obhajoby práv je pre ženy so zrakovým postihnutím na Slovensku 
veľmi aktuálna. „Naštartovali sme vytváranie skupín sebaobhajcov po celom 
Slovensku, v rámci ktorých si nevidiaci a slabozrakí ľudia môžu vymieňať skúsenosti 
a navzájom si pomáhať v boji proti diskriminácii,“ hovorí Branislav Mamojka, 
predseda ÚNSS. 
 

Tlačová správa 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 500 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutých ľuďom v každom kraji Slovenska. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávi 20. výročie svojho 
založenia. 
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