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Zaostrime na seniorov! 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) realizovala projekt Zaostrime na 
seniorov!. Jeho cieľom bolo implementovať do práce zariadení pre seniorov 
a seniorských klubov jednoduché nástroje na orientačné vyšetrenie zraku 
zamerané na sledovanie hlavných zrakových funkcií - zrakovej ostrosti do blízka a do 
diaľky, zorného poľa a funkcie sietnice. Toto vyšetrenie môže indikovať zhoršujúcu 
sa funkciu očí a potrebu vyšetrenia u oftalmológa. V rámci projektu sa od februára 
2013 do marca 2014 uskutočnilo v rôznych mestách Slovenska 16 seminárov, na 
ktorých sa zúčastnilo takmer 350 odborníkov a dobrovoľníkov z viac ako 160 
zariadení. 
 
Na Slovensku žije približne 900 tisíc seniorov. Výskumy ukazujú, že až 60% z nich 
má problémy so zrakom. Väčšina populácie akceptuje zhoršovanie zraku vyskytujúce 
sa vo vyššom veku ako nevyhnutnosť. Týmto problémom nevenujú dostatočnú 
pozornosť. Často si ich ani neuvedomujú, a preto nevyhľadávajú včas lekársku 
pomoc, ktorá môže spomaliť vývoj poruchy zraku. Ešte menej vyhľadávajú sociálnu 
pomoc, ktorá im dokáže poskytnúť východiská pri prekonávaní a kompenzácii 
sociálnych dôsledkov zrakového postihnutia. Postupne sa zvyšuje ich závislosť na 
okolí a znižuje sa participácia na spoločenskom živote. 
 
„Podstatnú časť klientov ÚNSS tvoria ľudia v seniorskom veku. Uvedomujeme si, že 
vek je významným činiteľom pri zhoršovaní sa kvality zraku. Pritom na Slovensku v 
súčasnosti neexistuje plošný program, ktorý by posunul služby starostlivosti o zrak 
bližšie k tejto cieľovej skupine, najmä k starším ľuďom žijúcim v zariadeniach pre 
seniorov,“ objasňuje východiskovú situáciu projektový manažér ÚNSS Marián 
Horanič. 
 
„Za 150 rokov svojej existencie vnikla spoločnosť Bayer do viacerých vedných a 
terapeutických odborov, medzi ktoré patrí aj oftalmológia. Ponúkame liečbu očného 
ochorenia u staršej populácie ľudí - vekom podmienenej degenerácie makuly. 
Spoločenská zodpovednosť je pre firmu Bayer dôležitá, rozhodli sme sa preto 
podporiť projekt ÚNSS Zaostrime na seniorov!, ktorý poskytol kontinuálne 
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vzdelávanie v oblasti zdravia očí. Tak napomohol zvýšiť prevenciu pred závažnými 
chorobami, ktoré môžu viesť až k slepote“, uviedla PharmDr. Adriana Funderáková 
Beňová, Chief Operating Officer Bayer HealthCare Pharmaceuticals. 

 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci 
a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má takmer 4 600 členov združených 
v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým 
postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 
v roku 1990.  
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