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Dobrovoľnícky deň v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
 
Dňa 1.júla zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) 
v spolupráci s agentúrou Pontis dobrovoľnícky deň. Úlohou dobrovoľníkov bolo 
upraviť záhradu a výcvikovú dráhu pre vodiacich psov. Tento priestor vyžaduje 
neustálu starostlivosť a úpravu, aby mohol slúžiť efektívne a bezpečne pre pohyb 
ľudí so zrakovým znevýhodnením. 
 
Tohto dňa sa zúčastnilo 13 dobrovoľníkov z finančnej skupiny Axa. Do úpravy 
záhrady a dráhy sa zapojili aj zamestnanci Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. 
 
Deň sa začal predstavením Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde PR 
manažérka Únie Žofia Teplická odprezentovala dobrovoľníkom činnosť ÚNSS. Hneď 
potom privítala zúčastnených aj pani riaditeľka Ivana Potočňáková. 
 
Deň bol rozdelený na časť, kedy sa pracovalo a na zážitkovú časť, kde bola 
prezentovaná práca Únie. 
 
Na začiatku dňa vystúpila Výcviková škola vodiacich psov. O ukážky schopností 
psíkov bol veľký záujem. Dobrovoľníci si mohli vyskúšať chodiť so zatvorenými očami 
pomocou vodiaceho psa. 
 
Samotná časť prác spočívala v úprave zelených plôch, nakladaním zeleného 
odpadu, čistenie priestoru od smetí, odstránenie prerastenej zelene a úpravy 
chodníkov. 
 
Na obed bol pre všetkých pripravený guláš. Po obede bola prestávka, v ktorej sa 
dobrovoľníci dozvedeli viac o práci Krajského strediska Bratislava. Mohli si vyskúšať 
simulačné klapky, ktoré simulujú zrakové postihnutie, dozvedieť sa viac o týchto 
poruchách, vo vonkajších priestoroch si mohli skúsiť chôdzu s bielou palicou. Takisto 
sa mohli oboznámiť s kompenzačnými pomôckami ako indikátor hladiny vody, 
hovoriaca váha, hodinky pre zrakovo postihnutých a.i. V závere tejto prestávky im 
nevidiaci zamestnanec Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Marek Macko 

 

Tlačová správa 



ukázal prácu s hovoriacim počítačom, resp. ako nevidiaci ľudia využívajú a pracujú 
s počítačom. 
 
Napriek silnému slnku a vysokým teplotám sa vo veselej nálade pokračovalo po 
prestávke v práci ďalej. Konečný výsledok úprav je naozaj viditeľný.  
 
Na záver dňa spoločnosť Axa obdarovala Úniu milými darčekmi a Únia im ako 
poďakovanie darovala tričká s otlačkami psích labiek. 
Dobrovoľnícky deň bol veľmi úspešný, dobrovoľníci zo spoločnosti Axa boli spokojní, 
zamestnanci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska zase nadšení z upravenej 
záhrady. Obojstrannou spoluprácou sa naplnil zámer dňa a všetci boli príjemne 
unavení a spokojní.  
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 500 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávi 20. výročie svojho 
založenia. 
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