
Kto sme? 
 

ÚNSS je občianske združenie, ktoré sa 

zameriava na vytváranie príležitostí pre 

nevidiacich a slabozrakých ľudí 

v spoločnosti. Poskytuje služby, ktorých 

cieľom je plnohodnotný život zrakovo 

postihnutých.  

 

Pre koho sú určené naše 

služby? 

 Pre ľudí so zrakovým postihnutím 

(nevidiaci, prakticky nevidiaci, 

slabozrakí, s binokulárnymi poruchami) 

všetkých vekových kategórií; 

 Pre rodinných príslušníkov zrakovo 

postihnutých ľudí; 

 Pre širšie okolie (spolupracovníci, 

zamestnávatelia, kamaráti...); 

 Pre celú spoločnosť. 

 

Ako pomáhame? 
Pracovníci Krajského strediska poskytujú 

bezplatné služby podľa individuálnych 

potrieb klienta v stredisku alebo priamo v 

domácom prostredí klienta.  

Našim klientom poskytujeme:  

 sociálne poradenstvo, 

 sociálnu rehabilitáciu. 

 

Sociálne poradenstvo 
 

 Sociálno-právne poradenstvo.  

 Poradenstvo pre vyrovnávanie sa  

s postihnutím.  

 Poradenstvo pre osobnú sebestačnosť.  

 Poradenstvo pre uplatnenie sa na trhu 

práce. 

 Poradenstvo pre rodičov detí so ZP. 

 Poradenstvo pre výber kompenzačných 

a optických pomôcok.  

 Poradenstvo v oblasti vzdelávania.  

 Poradenstvo pre úpravu fyzického 

prostredia.  

 

 

 
 

 

Sociálna rehabilitácia 
  

Je zameraná na získanie a rozvoj 

zručností, vedomostí a návykov potrebných 

na prekonávanie a odstraňovanie 

dôsledkov, ktoré vyplývajú zo straty zraku. 

 Výcvik priestorovej orientácie 

a samostatného pohybu (chôdza so 

sprievodcom, s dlhou bielou palicou, 

nácvik orientácie v interiéri aj exteriéri). 

 Výcvik sebaobsluhy (nácvik vykonávania 

bežných denných činností bez kontroly 

zrakom). 

 Výcvik komunikačných zručností 

(písanie na počítači bez kontroly 

zrakom, výučba Braillovho písma, 

podpisovanie sa, rozpoznávanie 

peňazí). 

 Nácvik zrakovej práce s optickými 

pomôckami. 

 Nácvik práce s kompenzačnými 

pomôckami. 

 Nácvik práce s počítačom so 

špeciálnymi programami. 

 Úprava a prispôsobenie prostredia 

klienta (bezbariérovosť, bezpečnosť). 

 
 

Nezabudnite sa vopred objednať. 
Objednanie je bezplatné. 

 



Poradenské dni pre klientov 
 

 

Bratislava 

 Každý utorok a štvrtok 

8,00 - 16,00 hod.   

 

Pezinok 

 Každý druhý pondelok v mesiaci 

8,00 - 12,00 hod. 

Poliklinika Pezinok, Hollého 2 

(2. poschodie, č. dverí 70) 

 

Malacky 

 Každý tretí pondelok v mesiaci 

8,00 - 12,00 hod. 

Mestský úrad, Radlinského 1 

(prístavba A, 1. poschodie, č. dverí 112) 

 

Senec 

 Každý štvrtý pondelok v mesiaci 

8,00 - 12,00 hod. 

Mestské kultúrne stredisko,  

Nám.1. mája 2 

(vchod zo zadnej strany) 

 

 

Bez vopred objednaných klientov sa 

poradenský deň neuskutoční. 

 

Krajské stredisko 

Bratislava 

 
Sekulská 1 

842 50 Bratislava 

tel.: 02/69 20 34 41 

02/69 20 34 42 

0905 477 973 

e-mail: unss.bratislava@unss.sk 

www.bratislava.unss.sk 

IČO: 00 683 876 

číslo účtu: 7000336032/0200 

 

 

Zastávka Borská v Karlovej Vsi 

Električky číslo:  4, 5, 6, 9 

 

Tento materiál spĺňa zásady jasnej tlače. 

Únia nevidiacich 
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