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ÚNSS: Výcvik vodiacich psov ste podporili viac ako 8 000 eurami 
 
Vodiaci pes je nenahraditeľným pomocníkom nevidiaceho človeka. Pomáha 
orientovať sa v priestore a presúvať sa bez pomoci iného človeka, čo 
umožňuje zrakovo postihnutému človeku viesť plnohodnotný život bez 
odkázanosti na pomoc druhých. 
 
Verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov je zbierkou Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), ktorú každoročne organizuje na podporu 
programu svojej Výcvikovej školy vodiacich psov (VŠVP). Kompletný program školy 
zahrňuje výchovu a výcvik psov, odovzdanie psa klientovi a tyflokynologický servis 
po odovzdaní psa nevidiacemu klientovi. 
 
„Zbierka je realizovaná formou vkladania dobrovoľných príspevkov do 50 
očíslovaných a uzamknutých pokladníc s maketami vodiacich psov. Tieto sú  
rozostavené na verejne prístupných miestach po celom území Slovenskej republiky. 
Druhou formou prispievania je ľubovoľný príspevok na účet zriadený pre tieto účely“, 
objasnil priebeh celoročnej zbierky koordinátor Jozef Zbranek. 
 
Výnos verejnej zbierky za rok 2010 je 8 370,50 eur.  
 
„Výnos verejnej zbierky bude použitý na nákup, výchovu a výcvik vodiacich psov, 
precvičovanie a tyflokynologický servis pre držiteľov vodiacich psov. Časť výnosu 
využije Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na poskytovanie sociálneho 
poradenstva a vykonávanie sociálnej rehabilitácie nevidiacich klientov v mieste ich 
bydliska,“ upresňuje použitie výnosu riaditeľka Výcvikovej školy vodiacich psov 
Jarmila Virágová. 
 
Výnos verejnej zbierky je významnou pomocou nevidiacim ľuďom pre uľahčenie ich 
každodenného pohybu a samostatnosti. 
 

Ďakujeme všetkým prispievateľom. 
 
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 
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postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska.  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 7. apríla  1990.  
 
  
Kontakt: 
 
Karola Pavlíková, tlačová referentka ÚNSS 
Tel.: 02/692 03 429, 0911 469 653 
e-mail: karola.pavlikova@unss.sk   
www.unss.sk   
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