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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má 21 rokov 
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré 
združuje nevidiacich a slabozrakých ľudí, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. 

7.apríla oslavuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska svoje výročie. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska predstavuje najväčšiu organizáciu ľudí so 
zrakovým postihnutím, ktorej cieľom je predovšetkým obhajoba práv a poskytovanie 
sociálnych služieb. Tento rok čaká Úniu veľa aktivít, projektov a akcií, ktorými sa 
snaží poukázať na problémy, rôzne nedostatky a medzery v spoločnosti, ktoré 
predstavujú prekážky pre ľudí so zrakovým postihnutím. 

K najvýznamnejšej udalosti tohto roku patrí verejná zbierka Biela pastelka, ktorá 
tento rok oslavuje svoje desiate výročie.  

„Už samotná organizácia desiateho ročníka je pre nás úspechom. Hlavným dňom 
zbierky bude 21. september. V tento deň stretnete vo viac ako 120-tich mestách na 
Slovensku našich dobrovoľníkov s pokladničkami a bielymi pastelkami. Vo viacerých 
mestách pripravujeme aj sprievodný program,“ načrtla priebeh tejto významnej 
udalosti koordinátorka celoslovenskej zbierky Žofia Teplická. 

K významným míľnikom tohto roku patrí aj podpísanie Európskej charty 
bezpečnosti na cestách. ÚNSS sa stala jedným zo slovenských signátorov tohto 
dokumentu. „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vníma podpis charty ako 
záväzok a k jeho napĺňaniu pristupuje s maximálnou zodpovednosťou. Na 14. 
október, v predvečer  Svetového dňa bielej palice, pripravujeme celoslovenskú akciu. 
V Deň bielej palice budú figuranti v krajských a okresných mestách upozorňovať 
vodičov na funkciu bielej palice ako pomôcky pre nevidiacich," uviedla riaditeľka Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska Ivana Potočňáková. 
 
Počas roku dostanú aj samotní nevidiaci a slabozrakí ľudia možnosť prezentovať 
svoje schopnosti a zručnosti. V priebehu júna nás čaká hudobná prehliadka 
nádejných spevákov so zrakovým postihnutím. Neodmysliteľnou súčasťou každého 
roka je aj Súťaž v písaní braillovských esejí. 
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Ďalšou aktivitou, do ktorej sa môže zapojiť široká verejnosť je fotografická súťaž 
Cesta svetla. Už ôsmy ročník súťaže začne jej vyhlásením v priebehu mája. Jej 
význam spočíva v poukázaní na svet nevidiacich ľudí očami fotografov.  
 
Únia nevidiacich Slovenska si kladie za úlohu napĺňať svoje poslanie  a ciele, a tým 
zlepšovať a skvalitňovať život slabozrakým a nevidiacim ľuďom.  
 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska.  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 7. apríla  1990.  
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