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Delegáti zjazdu budú bilancovať 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravuje svoj 7. zjazd. Konať sa 

bude 26. a 27. októbra v Bratislave.  

Zíde sa na ňom viac než stovka účastníkov, z toho 70 delegátov s hlasom 

rozhodujúcim. Ich úlohou bude nielen zvoliť predsedu a podpredsedov ÚNSS a 

schváliť stratégiu rozvoja únie na nasledujúce štyri roky, ale tiež zhodnotiť obdobie 

predchádzajúce. „Uplynulé štyri roky predstavujú pre ÚNSS najmä obdobie 

systematického ovplyvňovania legislatívneho prostredia určujúceho podmienky života 

nevidiacich a slabozrakých ľudí i činnosti našej organizácie, koncentrovaného na ich 

udržanie v čase hospodárskej krízy. Sústredili sme sa aj na  presadzovanie ratifikácie 

a implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím - prvej a 

najvýznamnejšej ľudsko-právnej medzinárodnej zmluvy, zaručujúcej ochranu a 

uplatňovanie práv ľudí so zdravotným postihnutím," približuje predseda ÚNSS 

Branislav Mamojka.  

Zaujímavý posun zaznamenalo tiež Braillovo písmo, ktorým sú od roku 2011 povinne 

označované všetky lieky používané priamo pacientmi. Od roku 2008 vystavila ÚNSS 

stovky protokolov o prepise názvov liekov do Braillovho písma pre farmaceutické 

firmy. Od roku 2009 platí novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, 

legislatívne upravujúca právo na podávanie žiadostí a poskytovanie informácií v 

prístupných formátoch pre osoby so zmyslovým postihnutím, samozrejme, aj v 

Braillovom písme.   

V rokoch 2008 – 2012 ÚNSS prostredníctvom siete krajských stredísk poskytla 

sociálne služby ročne priemerne 2 860 klientom. „Rozvoj sociálnych služieb, 

špecializovaného poradenstva, rehabilitácie a prevencie, ktoré ÚNSS klientom 

poskytuje, pokračoval v novom legislatívnom prostredí definovanom zákonom č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Činnosť organizácie ovplyvnilo aj 
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prispôsobovanie sa často a výrazne sa meniacim kritériám a podmienkam 

projektového financovania, ktoré zostáva naším hlavným rozpočtovým zdrojom," 

hovorí riaditeľka ÚNSS Ivana Potočňáková.  

 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci 
a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 700 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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