
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Slovak Blind and Partially Sighted Union  

                         IČO: 00683876 
Sekulská 1   Tel.:   +421/2/654 20 844 
842 50 Bratislava   +421/2/654 20 796 
Slovenská republika  Fax.: +421/2/654 20 842 

 

Karola Pavlíková     Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Tlačová referentka     Sekulská 1 
Tel.: 02/65420844, 0911 469 653   842 50  Bratislava 
e-mail: pavlikova@unss.sk    web: www.unss.sk 

 

 
V Bratislave Na okamžité 

uverejnenie 
Vybavuje: Telefónne číslo: 

Dátum 8. 4. 2010 Karola Pavlíková 02/654 20 844 

 
 

20 rokov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska  
 
Dňa 7. apríla 1990 vznikla samostatná organizácia zrakovo postihnutých ľudí 
na Slovensku. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si v týchto dňoch 
pripomína 20 rokov svojej existencie, počas ktorých sa postupne formovala až 
do súčasnej podoby – najväčšej organizácie ľudí so zrakovým postihnutím, 
ktorej cieľom je predovšetkým obhajoba práv a poskytovanie sociálnych 
služieb. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vznikla v roku 1990 odčlenením 
od vtedajšieho Zväzu invalidov. „Uvedomovali sme si potrebu vzniku samostatnej, 
špecializovanej organizácie pre ľudí so zrakovým postihnutím a preto sme využili 
zmenu politického usporiadania a založili Úniu nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska,“ spomína Branislav Mamojka, ktorý je od vzniku predsedom organizácie.  
 
„Naším hlavným poslaním je obhajovať práva zrakovo postihnutých ľudí a poskytovať 
im potrebné sociálne poradenstvo. Máme viacero špecializovaných oddelení, ktoré 
poskytujú dodatočné, pre kvalitný život nevyhnutné služby –Centrum technických 
a informačných služieb (CETIS), oddelenie prevencie a odstraňovania 
architektonických bariér, Výcvikovú školu vodiacich psov. Naše financovanie je 
primárne projektového charakteru, čoraz viac sa však orientujeme aj na oblasť 
fundraisingu a sponzoringu,“ popisuje súčasnú pôsobnosť riaditeľka ÚNSS Ivana 
Potočňáková. 
 
ÚNSS je dnes najväčšou organizáciou zrakovo postihnutých ľudí na Slovensku. 
V súčasnosti má 5 150 členov združených v 69 základných organizáciách po celej 
republike. Pracuje v nej 60 zamestnancov, ktorí poskytujú sociálne poradenstvo 
a vykonávajú sociálnu rehabilitáciu na 55 poradenských miestach. Prácu poskytuje aj 
zrakovo postihnutým, do dnešného dňa zriadila 7 chránených pracovísk. 
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