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Ivana Potočňáková
riaditeľka ÚNSS

Branislav Mamojka
predseda ÚNSS

„Aby nevidiaci netápali vo svete vidiacich a vidiaci sa nestrácali vo svete nevidiacich... S týmto cieľom 
vznikla pred dvadsiatimi rokmi Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.“  

Pri slovách herca Františka Kovára, moderátora aprílového galavečera, precitol každý. Aj pamät-
níci, ktorí sa v atmosfére slávnostného večera nechali unášať silou spomienok na prvé dni, úvodné 
súboje s paragrafmi, striedanie fáz nadšenia a radosti z dosiahnutého s chvíľami hľadania nového 
zdroja opory a povzbudenia. Pre zakladateľov priam neuveriteľný fakt, pre nových pracovníkov a pri-
aznivcov dôvod na uznanie a rešpekt. ÚNSS má dvadsať rokov. 

Dopady krízy, nové výzvy aj staré problémy, chuť napredovať i tvrdosť mantinelov. Aj takéto fak-
tory ovplyvňovali život Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v roku 2010. Začiatok roka patril 
triumfu v podobe získania akreditácie na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva 
a sociálnej rehabilitácie. Záver hodnoteniu a formulovaniu cieľov na rok nový. Medzi týmito dvo-
ma momentmi sa skrýva mnoho hodín práce s klientmi, dní počítania, vykazovania, propagovania, 
stretávania i týždňov projektovania a účtovania. Celý náš rok sa niesol v znamení dvadsaťročnice. 
Vitajte na začiatku odsýpania prvých zrniek v pomyselných presýpacích hodinách. Príjemné čítanie.

S DVADSIATIMI SVIEČKAMI NA TORTE
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna 
a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, 
priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí.

KTO SME

Poslanie ÚNSS

Obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím zameraná najmä na vytváranie 
rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opa-
trení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.
Aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných 
zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnu-
tia, na rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný 
život a prácu v spoločnosti.
Všestranné pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach občanov 
so zrakovým postihnutím s cieľom, aby ich spoločnosť vnímala ako svoju prirodzenú súčasť.
Poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej reha-
bilitácie a poskytovanie sociálnych a ďalších služieb pre občanov so zrakovým postihnutím.

„ÚNSS je  spoločenstvo - združenie ľudí, ktorých spája rovnaký prob-
lém - zrakové postihnutie. Tu hľadajú odborné rady, školenia, kurzy, 
inštrukcie, možnosť vzdelávania sa, ale tiež priateľstvá, možnosť 
rozvíjať svoje záujmy, aktivity, v rôznych oblastiach a formách. Je 
to veľmi potrebná a záslužná práca a má v spoločnosti svoje opod-
statnenie.“

členka ÚNSS

„Príležitosť zažiť nové nevšedné veci, spoznať zaujímavých ľudí a žiť 
trochu inak. A čo ešte? Šancu meniť spoločnosť k lepšiemu.“

Stanislav Sokol

„Únia pre nás znamená možnosť realizovať 
sa, pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Je 
to štafeta, ktorú sme prevzali a nesieme ju 
ďalej. Je tu možnosť stretávať sa s rovna-
ko postihnutými, vymieňať si skúsenosti, 
ktoré nám pomáhajú prekonávať aj mnohé 
životné úskalia.“

manželia, členovia ÚNSS

„ÚNSS pre mňa znamená rodinu, priateľov, 
ktorí majú veľa spoločných problémov, 
starostí, ale aj radostí a zážitkov.“

Emília Motyčáková
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Organizačná štruktúra

Zjazd ÚNSS

Ústredná 
kontrolná
komisia

Predseda 
ÚNSS

Riaditeľka 
ÚNSS

Ústredná 
rada 

ÚNSS

Úrad
ÚNSS

8 Krajských rád
ÚNSS

8 Krajských stredísk
ÚNSS

68 Základných 
organizácií ÚNSS

Kancelária riaditeľky

Oddelenie 
sociálnych služieb

Centrum technických
 a informačných služieb

Výcviková škola pre
vodiacich psov (VŠVP)

Ekonomické oddelenie

Oddelenie prevencie
architektonických

a dopravných bariér

„Vďaka práci v ÚNSS som mohla stretnúť mnoho zaujímavých ľudí, 
vypočuť si ich životné príbehy a mala som možnosť aspoň v malej 
miere pomôcť im v ich neľahkej životnej situácii. Mnohému som sa 
vďaka nim naučila. Že život môže byť krásny, aj keď všade okolo je tma.“

Zora Sdurková

„Ak každé “očko” v reťazi ÚNSS je také 
silné, ústretové, odborné, klientov integru-
júce, cestu a spôsoby hľadajúce ako od-
borná pomoc v Krajskom stredisku ÚNSS 
v Banskej Bystrici, tak tá reťaz je pevná, 
užitočná a prepotrebná!“

klientka ÚNSS
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Kontakty

Identifikačné číslo (IČO):

Sídlo organizácie:

Názov organizácie:

Organizačná forma:

Dátum založenia:

občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Z.z.

00683876

Sekulská 1, 842 50 Bratislava

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

7. apríla 1990 Zložka MV SR: VVS/1-909/90-32-7

Ústredná rada ÚNSS:

predseda: Branislav Mamojka 
prvý podpredseda: Terézia Petiová
podpredsedovia: Milan Měchura, Josef Zbranek
členovia: Milan Antal, Ervína Balašková, Imrich Bartaloš, Ján Cesnek, Vladimír Cintula, Mária Danielová, 
Erika Forgáčová, Peter Gieci, Jozef Hlubovič, Nadežda Muščíková, Renáta Oláhová, Milan 
Sabovik, Milota Strončeková, Václav Trnka, Alžbeta Vršková

Ústredná kontrolná komisia ÚNSS:

predseda: Mária Zubáková
členovia: Margita Györgyová, Jozef Kopaj, Edita Križanová, Jana Pribulová

Úrad ÚNSS:

riaditeľka: Ivana Potočňáková
kontakt: 
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
tel.: 02/692 03 420, 02/692 03 430
fax: 02/692 03 447
e-mail: unss@unss.sk                                                 
Web: www.unss.sk
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Krajské stredisko Banská Bystrica
Vedúci: Dagmar Filadelfiová
Internátna 10, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: 048/4134 201
e-mail: unss.bystrica@unss.sk
www.bystrica.unss.sk

Krajské stredisko Košice
Vedúci: Terézia Petiová
Park obrancov mieru 1, 040 00 Košice
tel.: 055/6324 715
fax: 055/6320 772
e-mail: unss.kosice@unss.sk
www.kosice.unss.sk

Krajské stredisko Žilina
Vedúci: Erika Kanátová
Karpatská 10, 010 08 Žilina
tel./fax: 041/5652 369
e-mail: unss.zilina@unss.sk
www.zilina.unss.sk

Krajské stredisko Trenčín
Vedúci: Silvia Ondrejičková
Noma Trenčín, a.s., Jilemnického 2 
911 01 Trenčín
tel./fax: 032/6523 313
e-mail: unss.trencin@unss.sk 
www.trencin.unss.sk

Krajské stredisko Prešov
Vedúci: Jozef Hlubovič
Kollárova 11, 080 01 Prešov
tel./fax: 051/7724 421
e-mail: unss.presov@unss.sk 
www.presov.unss.sk

Krajské stredisko Trnava
Vedúci: Viera Mrenová
Trhová 2, 917 01 Trnava
tel./fax: 033/5512 706, 033/5516 395
e-mail: unss.trnava@unss.sk
www.trnava.unss.sk

Stredisko sociálnej rehabilitácie Martin
Kontaktná osoba: Milota Strončeková
B. Bullu 13, 036 08 Martin
tel.: 043/4281 909
e-mail: unss.martin@unss.sk

Žilina

Martin
Trenčin

Banská Bystrica

Nitra

Trnava

Bratislava

Prešov

Košice

Odborné pracoviská ÚNSS:

Krajské stredisko Bratislava
Vedúci: Marek Hlina
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
tel.: 02/692 03 441, 02/692 03 442
e-mail: unss.bratislava@unss.sk
www.bratislava.unss.sk

Krajské stredisko Nitra
Vedúci: Petra Ajdariová
Nedbalova 540/17, 949 11Nitra
tel: 037/7418 115
e-mail: unss.nitra@unss.sk
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Zrakové vnímanie je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o svete okolo nás. Stra-
ta alebo poškodenie zraku spôsobujú v živote človeka mnoho zmien a problémov pri zvládaní 
každodenných situácií. Nastávajú problémy pri samostatnom pohybe a orientácii, pri starostlivosti 
o seba a domácnosť, pri získavaní informácií, čítaní, písaní, ako aj pri realizácii sa v práci, škole 
či voľnočasových aktivitách. Dôsledky zrakového postihnutia môžu spôsobovať človeku aj vážne 
psychické problémy. Ich intenzita a dĺžka trvania závisia od jeho osobnosti, prostredia a podmienok, 
v ktorých žije. Pri riešení takejto závažnej situácie je dôležitá pomoc príbuzných, ako aj odborná 
pomoc.

KTO SÚ NAŠI KLIENTI

V rámci kategorizácie zrakového postihnutia môže byť naším klientom:
nevidiaci s úplnou stratou zrakového vnímania, ale tiež klient, ktorý je schopný vnímať maximálne 
svetlo, avšak nie je schopný lokalizovať jeho zdroj
prakticky nevidiaci, ktorý má zachované zvyšky zraku tak, že dokáže vnímať svetlo, obrysy, 
tvary predmetov, ale nedokáže ani s najlepšou možnou korekciou plnohodnotne využívať zrak 
ako dominantný analyzátor pri práci, orientácii a získavaní informácií

slabozraký, ktorý aj napriek najlepšej možnej korekcii má problémy s vykonávaním zrakovej 
práce, avšak disponuje užitočnými zvyškami zraku, ktoré sa dajú efektívne využiť
osoba s poruchami binokulárneho videnia, ktorá má narušenú funkčnú rovnováhu a fyzio-
logickú spoluprácu pravého a ľavého oka (tupozrakosť alebo škuľavosť)

osoba s viacnásobným postihnutím, ktorá má aj zrakové postihnutie

Našimi klientmi sa stávajú aj rodinní príslušníci ľudí so zrakovým postihnutím, ich učitelia alebo 
zamestnávatelia.

Degenerácia žltej škvrny Diabetická retinopatia Katarakta - šedý zákal
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Prierez rokom prináša dôležité míľniky, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili cestu Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska za napĺňaním poslania. Tým je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného 
a integrovaného života ľudí so zrakovým postihnutím.

ZASTAVENIA ROKU 2010

Získanie akreditácie na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej 
rehabilitácie zaradilo ÚNSS medzi organizácie, ktoré začali poskytovať sociálne služby v sú-
lade s ustanoveniami nového zákona o sociálnych službách. Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR nám udelilo 26. januára akreditáciu na odbornú činnosť na tri roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

S akreditáciou podľa nového zákona

Pod záštitou prezidenta
V apríli 2010 oslávila ÚNSS svoju dvadsaťročnicu. 
Pripomenuli sme si ju konferenciou Sprístupňovanie 
kultúrneho dedičstva ľuďom so zrakovým postihnutím 
a ich prínos ku kultúrnemu životu spoločnosti. Záštitu 
nad podujatím prevzal prezident SR Ivan Gašparovič. 
Dvojdňová konferencia priniesla množstvo vystúpení 
odborníkov z prostredia ministerstiev, múzeí a galérií, 
knižníc, škôl, umeleckých ustanovizní i médií. Právom 
môžeme konštatovať, že nielen zhodnotila stupne 
sprístupňovania kultúry ľuďom so zrakovým postihnutím, 
ale aj načrtla vízie a smery, ktorými sa chceme v budúcnosti uberať. Pozvanie na konferenciu 
prijalo 80 účastníkov a 30 prednášajúcich. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Slnko na dlani

Vyvrcholením osláv dvadsiateho výročia založenia ÚNSS bol slávnostný galavečer spojený 
s odovzdávaním Pamätných listov tým, ktorí kus svojho života venovali našej organizácii. 
Moderátorské slovo herca Františka Kovára, režisérska taktovka Rastislava Balleka, účasť 
vzácnych hostí a paralympionikov Henriety Farkašovej a Jakuba Kraka i vystúpenia Mariana 
Banga, Petra Michalicu, Mariána Geišberga, Petra Zbranka a súboru Close Harmony Friends
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umocnili dôstojnosť slávnostnej chvíle. Jej súčasťou bolo 
odovzdanie symbolického slnka na dlani zakladateľovi 
a predsedovi ÚNSS Branislavovi Mamojkovi.

autor: Ján Miškovič 

Na ceste k právam a rovnosti

V júni 2010 nadobudol pre našu krajinu účinnosť Dohovor 
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. ÚNSS sa 
intenzívne podieľala na príprave jeho ratifikácie a považuje 
ho za najvýznamnejší dokument medzinárodného práva 
v oblasti zdravotného postihnutia. Jeho hlavným poslaním
je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských 
práv a základných slobôd aj osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich pri-
rodzenej dôstojnosti. Veríme, že pomôže komplexnejšie a systematickejšie riešiť problémy občanov 
so zdravotným postihnutím aj na Slovensku a prispeje k ich rýchlejšiemu a efektívnejšiemu 
začleňovaniu do spoločnosti.

Legislatívne prostredie

Nová legislatíva o dotáciách zo štátneho rozpočtu, ktoré sú nezanedbateľným zdrojom spolu-
financovania našich odborných služieb a aktivít, sa pripravovala v priebehu roka a vstúpi do 
platnosti s prvými minútami roku 2011. Jej vplyv na naše financovanie je nespochybniteľný. 
V tejto chvíli však ťažko predpokladať, či budú mať väčšiu váhu jej pozitívne alebo negatívne 
dôsledky.
Novela zákona o sociálnych službách reaguje na nález Ústavného súdu SR, podľa ktorého 
niektoré ustanovenia zákona nie sú v súlade s Ústavou SR. Novela zabezpečuje slobodný 
výber poskytovateľa sociálnej služby. V nastávajúcom roku sa očakávajú práce na „veľkej“ 
novele zákona o sociálnych službách – sme pripravení spolupodieľať sa na nich.

Adoptuj psa, pomôžeš človeku

Také je heslo projektu, ktorý spustila Výcviková škola pre vodiacich psov 
ÚNSS v roku 2010. Ide o virtuálnu adopciu, pomocou ktorej môžu ľudia 
podporiť výcvik vodiacich psov. Darca sa môže rozhodnúť pre šteniatko 
vo výchove, mladého psa vo výcviku alebo chovnú sučku. Adoptívny 
rodič si tiež môže vybrať pravidelnú alebo jednorazovú formu podpory, za 
čo získa pravidelné elektronické informácie o „svojom“ psovi. Po roku od 
spustenia je do projektu zapojených vyše 300 ľudí z celého Slovenska. 
Patrónkou projektu Adopcia je moderátorka Adela Banášová.

1

9



Sme kvalifikovanejší

Zvyšovanie a dopĺňanie kvalifikácie pracovníkov ÚNSS sa v roku 2010 realizovalo s veľkou 
intenzitou predovšetkým vďaka projektu podporenému Sociálnou implementačnou agentúrou. 
Bolo zamerané na podporu odbornej erudovanosti, manažérskych zručností vedúcich pracov-
níkov i zvýšenia kvalifikácie v práci s informačno-komunikačnými technológiami.

Mostík k zamestnaniu

V spolupráci s partnermi z Talianska a Francúzska reali-
zovala ÚNSS projekt z programu Leonardo da Vinci nazvaný 
Mostík k zamestnaniu (francúzska skratka Passemploi). 
Ako hlavný produkt projektu vznikol kurz určený na rozvoj 
kvalifikácie pre pozíciu mediátora – osoby, ktorá posky-
tuje priamu podporu osobe so zrakovým postihnutím 
pri hľadaní zamestnania alebo na pracovisku. ÚNSS sa 
stala aj partnerom projektu zážitkového domu Blackhouse, 
v ktorom sú ako animační pracovníci zamestnaní ľudia so 
zrakovým postihnutím.

V trhovisku neziskoviek

Ako jedna z 37-ich neziskových organizácii sa ÚNSS v rámci 
Trhoviska neziskoviek zúčastnila na letnom festivale Po-
hoda. V prezentačnom stánku sme informovali o poslaní 
a činnosti našej organizácie. Návštevníkov stánku najviac 
zaujala možnosť vyskúšať si chôdzu s bielou palicou, 
simulačné okuliare a rôzne kompenzačné pomôcky, 
z ktorých najväčší úspech mal indikátor farieb.
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Na cestách bezpečnejšie

Naše aktivity v oblasti výcviku mobility, osvetového pô-
sobenia na vodičov v situáciách, keď sú na priechodoch 
pre chodcov nevidiaci ľudia i odborné poradenstvo v ob-
lasti prevencie a odstraňovania architektonických a do-
pravných bariér nás viedli k pristúpeniu k Európskej 
charte bezpečnosti na cestách. ÚNSS je jedným z 25 
signatárov a naším hlavným záväzkom je každoročné or-
ganizovanie celoslovenskej preventívno-osvetovej akcie 
Deň bielej palice.

Kríza mínus 2%

Finančná situácia našej organizácie bola aj v roku 2010 zrkadlom svetovej hospodárskej krízy. 
Podpísalo sa pod ňu zníženie príspevkov od vyšších územných celkov - garantov poskytova-
nia špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Administratívna chyba 
spôsobená Úradom ÚNSS zase zapríčinila, že naša organizácia nemohla prijať poskytnuté 2% 
z daní fyzických a právnických osôb. Preto bol rok 2010 aj o hľadaní krízových riešení a ceste 
k obnove dôvery zo strany darcov.

Ruky k dielu

Rok 2011 bude pre ÚNSS menej slávnostným, zato o nič menej pracovným ako rok predchádza-
júci. Je pred nami množstvo nových úloh vedúcich k presadzovaniu a uplatňovaniu práv ľudí 
so zrakovým postihnutím. Cesta k nim vedie cez príležitosti, ktoré zároveň prinášajú možnosť 
učiť sa a efektívne spolupracovať s ďalšími organizáciami neziskového sektora, štátnym, sa-
mosprávnym i podnikateľským prostredím.

„Dnešný skomercionalizovaný svet sa vraj sústreďuje len na hro-
madenie majetku. Čosi na tom bude. Najväčším majetkom našej 
organizácie sú ľudia. Tí, ktorým únia poskytuje služby a obhajuje ich 
práva. A rovnakou mierou aj tí, ktorí poskytujú služby a pomáhajú 
obhajovať práva nevidiacich a slabozrakých. Práve ľudia sú rodinným 
striebrom únie.“

Ivana Potočňáková

„Pre mňa znamená ÚNSS miesto, 
kde robia ľudia zanietení pre svoju 
prácu - pre klientov, ktorí sú odhodlaní 
zmeniť svoj život k lepšiemu.“

Katarína Hornišová
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LEGISLATÍVNE ZMENY A INICIATÍVY

Aj v roku 2010 sa ÚNSS aktívne zúčastňovala na pripomienkovaní návrhov legislatívnych zmien. 
Ako je už tradíciou, v roku parlamentných volieb sa ťažisko legislatívnej činnosti presunulo až do 
druhého polroka. Navrhnutých bolo niekoľko zmien, ktoré z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím 
neboli práve priaznivé. I vďaka našim iniciatívam sa nižšie uvedené návrhy nestali realitou.
Predovšetkým sa uvažovalo zaviesť povinnosť platiť odvody na povinné sociálne a zdravotné poistenie 
i pre osobných asistentov osôb so zdravotným postihnutím. Tieto návrhy boli po pripomienkovom 
konaní z návrhov príslušných zákonov vypustené, z príjmu za činnosť osobného asistenta sa 
odvody naďalej neplatia. Pokiaľ by boli zmeny schválené, pre väčšinu občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím (ŤZP) by sa stala osobná asistencia nevyužiteľná, nenašli by osoby ochotné za daných 
podmienok osobnú asistenciu vykonávať.
Druhým návrhom bola úprava mechanizmu valorizácie vyplácaných dôchodkov len o mieru in-
flácie, čo by prehĺbilo rozdiely medzi vyplácanými dôchodkami a dôchodkami priznanými neskôr a 
dôchodcovia by sa nepodieľali na zvyšovaní životnej úrovne vyplývajúcom z očakávaného rastu 
slovenskej ekonomiky. Tento návrh sa dostal až do Národnej rady SR (NR SR), neschválili ho však 
poslanci.
V marci stiahlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) z rokovania parlamentu 
pripravenú novelu zákona o sociálnych službách. Ustanovenia, ktoré uprednostňovali pri výbere 
poskytovateľa sociálnych služieb verejných poskytovateľov pred neverejnými, až po vydaní 
rozhodnutia Ústavného súdu SR o ich rozpore s Ústavou SR, upravili poslanci NR SR novelou tohto 
zákona na konci roku.
Od 1. januára 2011 budú môcť ústredné orgány štátnej správy poskytovať dotácie zo štátneho 
rozpočtu SR len na základe osobitných zákonov. Koncom roku preto schválila NR SR balík zákonov 
o poskytovaní dotácií, ktoré sú mimo iných v pôsobnosti úradu vlády, ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny, ministerstva zdravotníctva, ministerstva kultúry a ministerstva školstva. Za mi-
moriadny úspech považujeme, že dotáciu z úradu vlády bude možné žiadať i na presadzovanie, 
podporu a ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, o presadenie čoho sme sa niekoľko rokov 
neúspešne usilovali v rámci dotačného mechanizmu MPSVaR.
V roku 2011 sa pokúsime presadiť zmeny v zákone o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnu-
tia a v zákone o sociálnych službách a pozorne budeme sledovať návrhy zmien v Zákonníku práce.
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SOCIÁLNE SLUŽBY PRE ĽUDÍ

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je jedinečná organizácia, ktorá poskytuje široké spektrum 
sociálnych služieb ľuďom so zrakovým postihnutím. Služby sú poskytované prostredníctvom siete 
krajských stredísk, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste na Slovensku. Garanciu kvality 
poskytovania sociálnych služieb a metodické riadenie krajských stredísk zabezpečuje Oddelenie 
sociálnych služieb Úradu ÚNSS.
V roku 2010 malo z hľadiska kvality poskytovaných služieb obzvlášť veľký význam udelenie 
akreditácie na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Následne bola ÚNSS 1. marca 2010 v zmysle 
zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov zaregistrovaná ako poskytovateľ nasledovných sociálnych služieb:

§ 19 ods. 2 – Základné sociálne poradenstvo
§ 19 ods. 3 – Špecializované sociálne poradenstvo
§ 20 – Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
§ 21 – Sociálna rehabilitácia
§ 43 – Sprievodcovská služba a predčítateľská služba
§ 47 – Požičiavanie pomôcok

SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM

„Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska podáva pomocnú ruku 
všetkým ľudom so zrakovými problémami. Preto podporujem nie-
len túto organizáciu, ale aj zbierku Biela pastelka. Všetci ľudia si 
zaslúžia viesť normálny život a plniť si svoje sny.“

Henrieta Farkašová, zlatá paralympionička

„Únia ma nasmerovala späť do všedného života. A to je skvelé, pretože 
nič lepšie ako život nik doteraz nevymyslel...“

Igor Harušťák 

„Myslím si, ze členstvo v ÚNSS je 
pre zrakovo postihnutých ľudí dosť 
veľkým prínosom. Pripravujeme rôzne 
kultúrne, športové, spoločenské 
podujatia, organizujeme besedy so 
zaujímavými hosťami. Snažíme sa, 
aby si každý mohol nájsť niečo, čo je 
pre neho zaujímavé.“

člen Základnej organizácie ÚNSS 
Humenné
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Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia

ÚNSS poskytuje sociálne služby všetkým klientom bezplatne. Služby poskytujeme prevažne indi-
viduálnou formou ambulantne na pracoviskách ÚNSS alebo v domácom prostredí klienta. Skupi-
nové formy využívame pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pri motivácii pre ďalšiu aktivitu a pri zvládaní 
sociálno-komunikačných zručností.
V rámci poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré poskytujeme nielen 
klientom so zrakovým postihnutím, ale aj ich užšiemu či širšiemu sociálnemu prostrediu, pomáhame:

pri vyrovnávaní sa s postihnutím
pri zorientovaní sa v sociálnej legislatíve
pri výbere kompenzačných a optických pomôcok
v otázkach týkajúcich sa vzdelávania
pri uplatnení sa na trhu práce

Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie pomáhame získať a rozvíjať vedomosti a zručnosti na 
zvyšovanie nezávislosti klienta:

nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu (chôdza s bielou palicou, so sprievod-
com, s využitím zvyškov zraku)
nácvik sebaobslužných činností (varenie, upratovanie, osobná hygiena)
nácvik práce s kompenzačnými a optickými pomôckami
nácvik komunikačných zručností (sociálno-komunikačné zručnosti, výučba Braillovho písma 
a klávesnicových zručností)
nácvik práce s technicky náročnými pomôckami (napr. nácvik práce na PC upravenom pre 
potreby ľudí so zrakovým postihnutím)

Ukazovateľ / Rok
klienti úkony hodiny klienti úkony hodiny

2009 2010

Špecializované 
sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia

Sprievodcovstvo
a predčítanie
Spolu

2 657 9 022

998 3 228

120 423

8 237

5 109

1 341

2 372

914

147

9 221

2 530

2 675

8 954

4 148

10 431

2 911* 12 673 14 686 2 605* 14 426 23 533

* Počet klientov je uvedený v absolútnych číslach a nie je výsledkom súčtu poberateľov jednotlivých typov služieb, keďže jed-
notliví klienti môžu poberať viacero typov služieb.
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Odborné služby poskytovalo spolu v priemere 40 sociálnych pracovníkov a inštruktorov sociálnej 
rehabilitácie (počet sa v priebehu kalendárneho roka menil) spĺňajúcich kvalifikačné a odborné 
predpoklady na vykonávanie sociálnych služieb.

Projekty oddelenia sociálnych služieb realizované v roku 2010

Mostík k zamestnaniu - Passemploi
Cieľom projektu bolo prepojiť zamestnávateľov a inštitúcie slúžiace na pod-
poru osobám so zrakovým postihnutím. V roku 2010 bol v rámci pro-
jektu zrealizovaný kurz pre externých mediátorov - profesionálov v oblasti 
poskytovania odbornej podpory nevidiacim a slabozrakým ľuďom pri 
uplatnení sa na trhu práce. Po záverečnom vyhodnotení aktivít projektu 
na seminári v Paríži bol tento projekt v septembri 2010 úspešne ukončený. 
Projekt bol financovaný zo štruktúry Leonardo da Vinci, program transfer 
inovácií.
Vzdelávací a poradenský systém na podporu uplatňovania práva nevidiacich a 
slabozrakých ľudí na rovnaké zaobchádzanie
V poslednej fáze projektu, ktorá sa realizovala začiatkom 
roku 2010, sme venovali veľkú pozornosť najmä sumari-
zovaniu poznatkov získaných v projekte, ktoré sme zhrnuli 
v manuáli pre sebaobhajcov i odbornú verejnosť s názvom 
Správna reč na správnom mieste. Tento projekt bol 
podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 
prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nór-
skeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky.

Kvalitné vedomosti a zručnosti – lepšie služby klientom
Projekt bol prioritne zameraný na vzdelávanie zamestnancov Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. Oddelenie sociálnych služieb sa spolu s Oddelením prevencie dopravných a ar-
chitektonických bariér a Centrom technických a informačných služieb ÚNSS aktívne zapojilo 
do realizácie školení zameraných na sociálne poradenstvo, základy manažmentu mimovlád-
nych organizácií, systematické vzdelávanie pre pracovníkov v sociálnych službách, základy 
sociálno-právneho poradenstva pre zrakovo postihnutých klientov, kurz priestorovej orientácie
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Projekty krajských stredísk

a samostatného pohybu, základné informácie o kompenzačných pomôckach a asistenčnej tech-
nológii, kurz sebaobsluhy a komplexné školenie ECDL (európsky vodičský preukaz). Tento pro-
jekt bol realizovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Aj krajské strediská ÚNSS boli v roku 2010 aktívne v oblasti projektovej činnosti. Hlavným zámerom 
týchto projektov bola aktivizácia nevidiacich a slabozrakých, informovanie rodinných príslušníkov a 
priaznivcov, alebo ukázanie spôsobov zaujímavého využitia voľného času.

Medzinárodný deň detí v Bratislave
Bratislavské krajské stredisko v spolupráci s Archeologickým múzeom v Bratislave pripravili 
pestrý program na voľný čas detí so zrakovým postihnutím, zameraný na zábavu i učenie hrou.

Starostlivosť o orálne zdravie nevidiacich a slabozrakých v Košiciach
Projekt realizovaný v spolupráci so Spolkom študentov zubného lekárstva v Košiciach. Bol za-
meraný na základy správnej komunikácie zubného lekára s pacientom so zrakovým postihnutím 
a na poskytnutie informácií o starostlivosti o chrup pre samotných nevidiacich a slabozrakých ľudí.

Významná spolupráca s Lions Clubom Banská Bystrica
Lions Club zorganizoval už po štvrtýkrát benefičný 
koncert, tentokrát sa na ňom predstavil Pavol Hammel. 
Z finančného daru boli zakúpené kompenzačné a optické 
pomôcky. Pomôcky zmierňujú dôsledky zrakového postihnu-
tia našim klientom. Spolupráca je zameraná aj na riešenie 
individuálnych potrieb klientov, ktorí sú v nepriaznivej 
finančnej situácii.
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Vianočný pobyt pre osamelých ľudí so zrakovým postihnutím
Na Vianoce by nik nemal byť sám. ÚNSS preto pravidelne organizuje vianočný pobyt pre ľudí 
so zrakovým postihnutím, ktorí by inak sviatky prežívali osamote. Tento rok pobyt realizovalo 
prešovské stredisko vo Veľkej Lomnici. Pracovníci a dobrovoľníci spríjemnili prežitie vianočného času 
osamelým ľuďom v peknom prostredí, v kruhu priateľov a s bohatým programom. Projekt bolo 
možné realizovať vďaka podpore z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Deň otvorených dverí v Trenčíne
Krajské stredisko v Trenčíne slávnostne otvorilo nové priestory s bezbariérovými úpravami pre 
ľudí so zrakovým postihnutím. Neskôr realizovalo aj rozsiahlu informačnú kampaň o svojom 
poslaní, v ktorej oslovilo 350 odborníkov zo štátnej a verejnej správy a oftalmológie.

Akustická streľba v Žiline
V Žiline sa uskutočnila verejná prezentácia akustickej streľby, ktorej súčasťou bolo aj priame 
odskúšanie streľby so zvukovým navádzaním. Zároveň sa vytvoril aj záujmový voľnočasový 
krúžok pre ľudí so zrakovým postihnutím Žilinského kraja.

Celoslovenský diabetický pobyt v Martine
Pravidelná aktivita pre diabetikov so zrakovým postihnutím. Pobyt bol zameraný na riešenie 
problematiky Diabettes Mellitus so sekundárnym ochorením diabetickej retinopathie s využitím 
pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Spoznajme svet bodiek
Projekt nadviazal na svoj úspech z minulého roka. Uskutočnil sa na Krajskom stredisku v Nitre 
a bol zameraný na zvládnutie čítania reliéfneho bodového písma. Zúčastnili sa na ňom deti 
základných škôl do 15 rokov a študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
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TECHNICKÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY

Centrum technických a informačných služieb (CETIS) je špecializované pracovisko ÚNSS, 
ktorého poslaním je technická podpora vzdelávania, zamestnávania a nezávislého života ľudí 
so zrakovým postihnutím. Cieľom oddelenia je sprístupňovať informácie a informačno-komunikačné 
technológie a rozvíjať schopnosti nevidiacich a slabozrakých ľudí potrebné na ich využívanie.

Činnosť a poskytované služby

poradenstvo zamerané na optimálny výber kompenzačných pomôcok, ich efektívne 
využívanie a na súvisiace úpravy domáceho a pracovného prostredia
poradenstvo zamerané na využívanie Braillovho písma, jeho tlač, tvorbu reliéfnej grafiky a prepis 
dokumentov do Braillovho písma
poradenstvo zamerané na tvorbu prístupných web stránok a elektronických dokumentov a ich 
sprístupňovanie ľuďom so zrakovým postihnutím
používateľské kurzy práce s kompenzačnou výpočtovou technikou, školenie a poradenstvo 
pre inštruktorov a učiteľov
pripomienkovanie súvisiacej legislatívy a ďalšia expertízna činnosť
spolupráca s výrobcami kompenzačnej techniky na vývoji, testovaní a lokalizácii pre sloven-
ské jazykové prostredie
šírenie informácií o kompenzačných pomôckach a možnostiach ich využívania v každodennom 
živote, pri štúdiu, v zamestnaní a poskytovaní služieb

Projekty realizované v roku 2010

Počítačový tábor pre zrakovo postihnutú mládež „reSET“
Druhý ročník tábora sa uskutočnil v hoteli Magura v Ždiari. 
Zúčastnilo sa na ňom 30 mladých ľudí, z ktorých bolo 18 
nevidiacich. Zámerom tábora bolo oboznámiť účastníkov 
so štandardnými aplikačnými programami a elektronickými 
službami, ktoré môžu používať s pomocou asistenčných 
technológií. Na desiatich workshopoch sa účastníci pria-
mo oboznamovali s odporúčanými aplikačnými programami 
a spôsobmi práce s nimi. Tí skúsenejší prezentovali aj
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vlastné osvedčené postupy. Nechýbal ani voľnočasový program – vychádzky do okolitej príro-
dy, debatné krúžky, atď. Tábor reSET sme mohli realizovať vďaka finančnej podpore Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny, spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o., spoločnosti m:zone 
a partnerom projektu bolo Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Univerzity 
Komenského v Bratislave.

Sprístupňovanie internetových stránok
CETIS sa naďalej intenzívne venoval poradenstvu zameranému na sprístupňovanie web 
stránok a informácií na internete a vo forme elektronických dokumentov. Pravidelne vykonáva 
audity prístupnosti internetových sídiel verejnej správy, samosprávy a privátneho sektora pre 
Ministerstvo financií SR, ktoré sleduje túto úlohu v rámci informatizácie spoločnosti. Tradične 
vyhodnocuje prístupnosť web sídiel samosprávy pre súťaž Zlatý erb, v roku 2010 ich bolo 
93. Táto súťaž má mimoriadny motivačný vplyv, čo sa prejavuje systematickým zvyšovaním 
úrovne prístupnosti web sídiel samosprávnych krajov, miest a obcí. Viac informácií na internetovej 
stránke http://blindfriendly.sk.

Poradenstvo farmaceutickým spoločnostiam
Už päť rokov CETIS systematicky poskytuje poradenstvo farmaceutickým firmám v oblasti 
popisovania liekov Braillovým písmom. Túto povinnosť ukladá výrobcom liekov na humánne 
použitie zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. V roku 2010 sme vystavili 
106 protokolov o prepise názvov konkrétnych liekov do Braillovho písma.
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NOMS - Nano-Optical Mechanical Systems
Stále významnejšou formou informácií je grafika. Jej dynamické zobrazenie pre nevidiacich 
ľudí na hmatových displejoch je nevyriešeným technickým i finančným problémom. Cieľom 
projektu NOMS v rámci programu FP7 spolufinancovaného Európskou komisiou, na riešení 
ktorého sa zúčastňuje ÚNSS s partnermi z Veľkej Británie, Nemecka, Španielska, Holandska 
a Slovenska, je vývoj taktilného tabletu na báze nanotechnológií. Zámerom je využiť špeciálne 
polyméry, ktoré menia svoj objem pôsobením svetla.

Jazykové vzdelávanie nevidiacich a slabozrakých dospelých v Európe
Ovládanie cudzích jazykov poskytuje širšie možnosti zamestnania a vzdelávania, umožňuje 
komunikovať s ľuďmi, využívať a podieľať sa na tvorbe kultúrnych hodnôt a je podmienkou 
efektívnej mobility v rámci Európskej únie. To platí rovnako aj pre dospelých nevidiacich 
a slabozrakých ľudí. Pre nich je však prístupnosť jazykového vzdelávania veľmi obmedzená. 
Existujúce jazykové kurzy a výučbové materiály sú prevažne vizuálne orientované, nie sú 
prispôsobené možnostiam vnímania ľudí so zrakovým postihnutím. Je dôležité vedieť, ako 
prispôsobiť vzdelávacie kurzy špecifickým potrebám aj týchto ľudí. Týmito otázkami sa za-
oberala ÚNSS spolu s partnermi z Cypru, Čiech a Francúzska pri riešení projektu Jazykové 
vzdelávanie nevidiacich a slabozrakých dospelých v Európe – PLLBPAE spolufinancovaného 
Európskou komisiou v rámci programu Grundtvig, ktorý úspešne ukončila v lete 2010. Projekt 
umožnil partnerom vymieňať si skúsenosti a šíriť dobrú prax, porovnávať metódy a prispôso-
benia jazykových kurzov potrebám nevidiacich a slabozrakých ľudí. Výsledkom projektu je 
publikácia, ktorú nájdete na našej internetovej stránke.

„ÚNSS je pre mňa znovuzrodenie. Vďaka nej som pochopila, že 
sú ľudia, ktorí sú na tom horšie ako ja a sú obdivuhodní. Aj vďaka 
našej organizácii som začala vnímať svoje zrakové postihnutie inak. 
Navyše, vďaka Únii mám prácu, pomáham a snáď som užitočná 
pre iných.“

Renáta Oláhová

„ÚNSS pre mňa znamena veľa. Naučila 
ma žiť s mojim postihnutím, neuzatvárať sa 
do seba, angažovať sa do spoločnosti a pri 
svojom hendikepe pomáhať aj iným ľuďom, 
buď dobrou radou ale aj vzorom.“

Nadežda Muščiková
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Hovoriace bankomaty
Už mnoho rokov sme volali po sprístupnení bankomatov 
aj nevidiacim a ťažko slabozrakým osobám. Konečne, ako 
prvá na Slovensku, sa tejto iniciatívy ujala Tatrabanka. 
Po viac ako ročnej spolupráci Tatrabanky a ÚNSS bolo 
uvedených do prevádzky 117 hovoriacich bankomatov 
na celom Slovensku. Hovoriace bankomaty sú označené 
štítkom s reliéfnym nápisom TB AUDIO umiestneným 
vedľa klávesnice. Po pripojení slúchadiel do dierky umiest-
nenej blízko štrbiny na vkladanie karty a po vložení karty 
začne bankomat hovoriť a používateľa inštruovať, ako 
má postupovať. Možnosť samostatne manipulovať 
s vlastnými peniazmi prostredníctvom hovoriacich 
bankomatov významne zvyšuje nezávislosť nevidiacich 
a slabozrakých ľudí a je realizáciou ich práva na súkromie. 
Ďakujeme Tatrabanke a veríme, že zavedenie tejto potrebnej 
služby bude motivovať aj ďalšie banky.

Hovoriace glukomery
Za zvlášť úspešnú považujeme našu iniciatívu, ktorá pomohla presadiť zaradenie hovoriaceho 
glukomeru Sensocard plus do kategorizačného zoznamu zdravotníckych pomôcok ako 
základný funkčný model. Znamená to, že bude poskytovaný nevidiacim diabetikom na lekársky 
predpis bez doplatku pacienta.

Digitálne televízne vysielanie a komentované programy
Našimi pripomienkami a návrhmi sa systematicky zúčastňujeme na procese prechodu 
z analógového na digitálne TV vysielanie. Zámerom je dosiahnuť prístupnosť koncových zariadení 
na príjem digitálneho vysielania pre ľudí so zrakovým postihnutím a vysielanie komentovaných 
programov, čo už digitálnym vysielateľom ukladá zákon. Digitálna televízia je pre občanov 
budúci dominantný interaktívny komunikačný prostriedok, bez prístupnosti ktorého by došlo 
k podstatnému zvýšeniu informačnej bariéry a segregácie ľudí so zrakovým postihnutím. Treba 
konštatovať, že zatiaľ nedošlo k žiadnemu pokroku v sprístupňovaní koncových zariadení, 
nezačalo sa ani vysielanie komentovaných programov, napriek tomu, že v priebehu budúceho 
roku dôjde k vypnutiu analógového vysielania. Postupne sa však už začínajú objavovať filmy 
s komentárom pre nevidiacich. Zatiaľ, až na dve výnimky, sú to len filmy z archívu Slovenského 
filmového ústavu.
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PREVENCIA DOPRAVNÝCH
A  ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR

Problematika životného prostredia ľudí so zrakovým postihnutím v zmysle prostredia, v ktorom sa 
pohybujú, orientujú a sú v ňom nútení žiť, je predmetom činnosti Oddelenia prevencie dopravných 
a architektonických bariér. Využitie vhodných opatrení pri úprave prostredia, teda jeho debarierizá-
cia, je jedným zo základných prostriedkov vedúcich k samostatnému a plnohodnotnému životu nevi-
diaceho či ťažko zrakovo postihnutého človeka.

Činnosť a poskytované služby

poradenstvo pre odborníkov pri zapracovávaní debarierizačných požiadaviek do konkrétnych ar-
chitektonických návrhov, projektov a realizácii stavby (najmä stavby komunikácií a dopravných 
stavieb, občianske stavby)
vedenie seminárov pre odbornú verejnosť venovaných identifikácii architektonických 
bariér, teoretickým východiskám opatrení, praktickým a najčastejším chybám a nedostatkom 
v aplikácii debarierizačných opatrení
vedenie seminárov pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorých cieľom je zvýšenie in-
formovanosti zrakovo postihnutých ľudí o možnostiach debarierizácie a príprava v oblasti se-
baobhajoby ich práv na sprístupňovanie prostredia debarierizačnými opatreniami zakotvenými 
v zákonoch
metodická činnosť, ktorej ťažiskom je vytváranie zrozumiteľného a prehľadného výkladu 
Vyhlášky 532/2002 Z.z. a 9/2009 Z.z. – najmä grafického a schematického vyjadrenia jednotlivých 
pravidiel
sprístupňovanie témy debarierizácie verejnosti s cieľom poukázať na možnosti 
odstraňovania bariér v prostredí, ktoré neraz nevyžadujú rozsiahle investície, často stačí len 
ochota spolupracovať a príslušné know – how

„„Únia je jediná organizácia, na ktorú sa nevidiaci môže obrátiť 
s rozličnými dotazmi a problémami a získa potrebnú pomoc.“

Jana Krištofová

„Veľký kopec priateľov, možnosť sebarealizácie, 
pocit užitočnosti pre spoločnosť. To sú tri také 
hlavné dôvody, prečo som členkou ÚNSS.“

Ervína Balašková
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bezbariérovo zrealizovaná napríklad železničná stanica Poprad - Tatry. Na území Bratislavy sa 
nám podarilo presadiť debarierizačné opatrenia do projektovej dokumentácie Nosný systém 
MHD Šafárikovo námestie - Janíkov Dvor a Železničný koridor TEN-T, čo budú kľúčové do-
pravné stavby pre toto mesto.

Polyfunkčné a bytové domy
Tento typ stavieb tvorí väčšinu dokumentácie posudzovanej Oddelením prevencie dopravných 
a architektonických bariér ÚNSS. V poslednom čase sa stáva trendom vytláčanie chodcov a 
chodníkov na úkor areálových komunikácií pre automobily. Preto čoraz častejšie bojujeme 
za zachovanie alebo vytvorenie bezpečného miesta pre chodcov a na konzultáciách s developermi 
zdôrazňujeme, že chodník má svoje opodstatnenie a je nevyhnutný nielen pre potreby ľudí 
so zdravotným postihnutím.

Sprístupnenie archeologického múzea v Bratislave
Spolupráca ÚNSS a Archeologického múzea vyústila do sprístupnenia stálej expozície aj ľuďom 
so zrakovým postihnutím. Podarilo sa to vďaka kópiám exponátov, ktoré sa dajú ohmatať a sú 
vybavené Braillovými popismi a tiež vďaka zvukovým nahrávkam k jednotlivým expozíciám.

Najvýznamnejšie pripomienkované stavby a projekty roku 2010

Dopravné stavby
Táto kategória stavieb je z hľadiska bezpečnosti ľudí so zrakovým postihnutím kľúčová. Ceníme 
si preto spoluprácu so Železnicami Slovenskej republiky, kde postupne pripomienkujeme pro-
jektovú prípravu na rekonštrukciu jednotlivých železničných staníc v súlade s harmonogramom 
aktuálneho projektu Modernizácia trate Púchov - Žilina. V súlade s našimi pripomienkami bola

23



Ozvučenie Levoče akustickými majákmi
Vďaka finančnej podpore Slovenských elektrární a.s. sa podarilo umiestniť 13 akustických 
majákov na dôležitých verejných budovách v Levoči. Vytvorila sa tak sieť orientačných bodov, 
ktoré uľahčujú život ľuďom so zrakovým postihnutím.

Osveta a presadzovanie debarierizačných opatrení
Aktívne sme sa zapojili do pripomienkovania Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti 
cestnej premávky na obdobie rokov 2011 – 2020. V septembri sme sa zúčastnili na seminári 
Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách vo Vyhniach, ktorý organizovala Slovenská 
správa ciest. Do programu seminára sme prispeli prednáškou na tému Bezbariérové opatre-
nia pre zrakovo postihnutých na pozemných komunikáciách. Keďže sa umelé debarierizačné 
opatrenia snažíme presadzovať na celom Slovensku, je nutné postupne vysvetliť aj samotným 
používateľom ako ich majú správne využívať. Na všetkých úrovniach ÚNSS preto organizu-
jeme semináre a prednášky na túto tému.
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VÝCVIK VODIACICH PSOV

Výcviková škola pre vodiacich psov (VŠVP) je jedným z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska. Jej cieľom je pomoc pri integrácii občanov so zrakovým postihnutím do spoločnosti formou 
špeciálneho výcviku psa na vodiaceho psa. Prvý vodiaci pes na Slovensku bol vycvyčený v roku 
1993 PaedDr. Imrichom Bartalosom, ktorý je sám zrakovo postihnutý držiteľ vodiaceho psa, čo 
viedlo k vzniku samotného oddelenia ÚNSS v roku 1995.
VŠVP je, ako jediná z organizácií zaoberajúcich sa výcvikom vodiacich psov na Slovensku, členom 
Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov. Federácia združuje niekoľko de-
siatok škôl z celého sveta a kontroluje a zároveň zaručuje kvalitu ich činnosti podľa medzinárod-
ných štandardov. VŠVP intenzívne spolupracuje s organizáciami v zahraničí, kde získava poznatky 
slúžiace k skvalitňovaniu práce. Spolupráca sa prejavuje aj vo forme podpory prostredníctvom 
darovania psov zo špeciálnych chovov a v roku 2009 VŠVP sama po prvýkrát poskytla vycvičených 
vodiacich psov do zahraničia.
VŠVP má kompletný program pozostávajúci z:

vlastného účelového chovu
výchovy
výcviku vodiacich psov
servisu klientom pracujúcim s vodiacim psom od zaškolenia nového používateľa až 
po riešenie akýchkoľvek problémov počas pracovného života vodiaceho psa
vývoja tyflokynologických pomôcok

Činnosť VŠVP v roku 2010

Vlastný chov budúcich vodiacich psov
V roku 2010 sa v chove VŠVP narodilo celkom 9 nových 
nádejí. 18.júna prišli na svet šteniatka piateho vrhu. 
Matkou piatich potomkov je chovná sučka Amsden. 
Šteňatá dostali mená začínajúce sa písmenom „E“, podľa 
poradia v abecede.
29. októbra sa narodil šiesty vrh, matkou bola tentokrát 
sučka Bronny. Na svet prišli štyri čierne šteniatka, ktoré
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dostali mená začínajúce sa písmenom „F“. Pôrod bol veľmi komplikovaný a z toho dôvodu 
bude pôsobenie tejto chovnej sučky v ďalšom chove obmedzené.

Počet psov v programe VŠVP
Na začiatku roka 2010 mala VŠVP v programe 9 psov a 2 chovné sučky. V roku 2010 sme 
narodením, kúpou, darovaním získali 14 psov. Celkový počet psov v roku 2010 tak bol 25. Z toho 
boli 3 odovzdaní klientom a 7 vyradení. K 31. decembru 2010 je počet psov vo VŠVP 16.

Pracovné a propagačné aktivity
V apríli VŠVP prezentovala svoju činnosť v letnej 
čitárni U červeného raka počas podujatia Bratislava 
pre všetkých. Aprílová tlačová konferencia spustila 
projekt Adopcia, kde má verejnosť možnosť podporiť 
problematiku vodiacich psov formou virtuálnej adopcie 
reálneho psa v programe VŠVP.
Od júla je na svete krátky film o VŠVP, ktorý natočila 
nezisková organizácia Voices. Tá si vybrala Výcvikovú 
školu pre vodiacich psov do svojho projektu s názvom
Aj nápad sa ráta. Projekt sa zameriava na krátke filmy o ľuďoch a organizáciách, ktoré sa 
snažia “zľahčiť a spríjemniť život druhým”. V septembri sme uviedli do predaja 500 ks nástenného 
kalendára Vodiaci pes 2011. Hlavnou myšlienkou kalendára sú prístupové práva vodiacich 
psov. V októbri sa konal Deň adoptívnych rodičov 2010 (skrátene DAR). DAR sa konal 
v priestoroch Krajského strediska ÚNSS Bratislava a zúčastnilo sa na ňom asi 50 adoptívnych 
rodičov, ktorí neváhali pricestovať aj zo vzdialenejších miest Slovenska. Náš projekt Vychová-
vatelia šteniatok v decembri získal ocenenie Bratislavskí dobrovoľníci roka 2010.

Projekty
Vo februári sme sa v rámci vzdelávacieho projektu 
zúčastnili na školení o chove psov v partnerskej škole 
Fondation Ecole Romande vo Švajčiarsku. Projekt sme 
realizovali vďaka štipendiu z Nadácie Dereka Freemana, 
ktorá poskytuje členom IGDF pomoc pri zakladaní chovu 
a s chovným programom. V novembri sme realizovali prvú 
fázu projektu Nevidím, ale na Slovensku sa nestratím. 
Projekt je zameraný na podporu nevidiacich ľudí v ak-
tivitách, ktoré sú im inak nedostupné. Cieľom projektu je
zorganizovať prechod skupiny nevidiacich ľudí bez sprievodcov naprieč Slovenskom len za 
pomoci vodiacich psov a zvukových inštrukcií nahratých na diktafóne. V decembri sme začali
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realizovať projekt podporený Úradom vlády SR zameraný na prístupové práva zrakovo 
postihnutých ľudí v sprievode vodiacich psov. Projekt spočíva v monitoringu prístupnosti 
rôznych verejných zariadení, kam by ľudia so zrakovým postihnutím v sprievode vodiaceho 
psa mali mať neobmedzený prístup.

Školenia a kurzy
Vo výcvikovej škole sa kontinuálne uskutočňuje akreditovaný kurz pre cvičiteľov vodiacich psov 
a inštruktorov mobility s vodiacim psom. V rámci skvalitnenia práce vo VŠVP realizujeme 
pravidelné školiace stretnutia s celým kolektívom cvičiteľov, ktoré majú okrem vzdelávacieho 
aj informačný charakter.

Spolupráca
V júni sa zástupkyne VŠVP zúčastnili na konferencii Medzinárodnej federácie výcviko-
vých škôl pre vodiacich psov (International Guide Dog Federation - IGDF) v Kanade. 
Na konferencii sa zúčastnilo 250 delegátov z 56 škôl a 16 krajín. Z informácií, aplikovateľných 
aj u nás, je zaujímavá znovuobjavená metóda tréningu psa „klikerom“ a informácie týkajúce sa 
zlepšenia chovu a inseminačných výsledkov. V septembri sa vo VŠVP uskutočnil audit IGDF. 
Členstvo vo federácii je podmienené splnením štandardov kvality, ktoré sa týkajú všetkých aspektov 
práce - od administratívy cez kvalitu praktickej práce so zrakovo postihnutými klientmi a 
so psami až po vzdelávanie personálu. Audit, ktorý má preskúmať, či štandardy stále spĺňame, 
je vykonávaný každých 5 rokov. Aj tentokrát bol úspešný.

„ÚNSS môžem hodnotiť, v podstate ako len zopár z nás, 
z pohľadu klientky a zároveň i zamestnankyne. Ako už 
dlhoročnú klientku ma teší, že moje potreby sú vždy pre 
pracovníkov prioritou, sú rozmieňané na drobné a následne 
napĺňané spôsobmi, ktoré ma vždy vedú k väčšej a väčšej 
nezávislosti. Akúsi profesionálnu hrdosť pociťujem, keď sa 
zamyslím nad ÚNSS ako jej pracovníčka a ako súčasť veľmi 
ľudského a motivovaného tímu.“

Timea Hóková

„...prajem si, aby mi Pán Boh dal zdravie, aby naša 
ÚNSS na nás nezabudla. Kto klope tomu otvoria, 
kto pýta ten dostane. Dúfame, že bude pokračovať 
tento vianočný pobyt aj v 20 ročníku. Vďaka 
všetkým, ktorí sa pričinili a pomáhali, aby sme sa 
mohli opäť stretnúť a potešiť.“

účastník vianočného pobytu pre osamelých 
ľudí so zrakovým postihnutím
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581 PODUJATÍ PRE 9 956 OSÔB

Taká je bilancia dobrovoľníckych aktivít základných organizácií ÚNSS (ďalej len ZO ÚNSS). Členskú 
základňu ÚNSS ako občianskeho združenia tvoria občania, ktorí sú v zmysle Stanov ÚNSS organi-
zovaní v základných organizáciách ÚNSS. Okrem občanov so zrakovým postihnutím sú členmi 
ÚNSS aj rodičia nevidiacich a slabozrakých detí a priatelia a sympatizanti, čiže vidiaci ľudia. 
Ku koncu roku 2010 evidovala ÚNSS 4 832 členov v 68 základných organizáciách, ktoré svojou 
pôsobnosťou pokrývajú celé územie Slovenska.
Činnosť ZO ÚNSS realizovaná výhradne formou dobrovoľníckej práce je zameraná najmä na:

obhajobu záujmov nevidiacich a slabozrakých občanov
podporu a monitoring profesionálnych služieb zabezpečovaných výkonnými zložkami ÚNSS
organizovanie aktivít zvyšujúcich kvalitu života ľudí so zrakovým postihnutím
organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových aktivít
akcie prezentačného a osvetového charakteru pre verejnosť

Aktivity ZO na úrovni krajov koordinuje 8 krajských rád ÚNSS (ďalej len KR). KR sú volené na krajských 
zhromaždeniach každé 2 roky a každá ZO má v príslušnej KR minimálne jedného zástupcu.
Na celoštátnej úrovni riadi spolkovú činnosť Ústredná rada ÚNSS (ďalej len ÚR), v ktorej je každá 
KR ÚNSS zastúpená svojim predsedom.
Pri ÚNSS pôsobia aj dva kluby s celoštátnou a jeden s krajskou pôsobnosťou, ktoré organizujú zra-
kovo postihnutých masérov a užívateľov výpočtovej techniky.

Z najzaujímavejších projektov

Ako na to?
Kurz sebaobslužných a komunikačných zručností pre ľudí so zrakovým postihnutím organi-
zovala ZO ÚNSS Čadca.

Viem sa obhájiť aj sám
Tréningy sebaobhajoby pre ľudí so zrakovým postihnutím realizovala ZO ÚNSS Svidník.

Javisko bez hraníc
Krajská rada ÚNSS Košice už tradične pripravila prehliadku amatérskej umeleckej tvorby ne-
vidiacich a slabozrakých interpretov s medzinárodnou účasťou.
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Benefičné koncerty
V roku 2010 sa na podporu ÚNSS v regiónoch konali 3 
benefičné koncerty. V júni to bol koncert Pavla Hammela 
v Hronseku, ktorý organizoval Lions Club Banská Bystrica. 
V novembri vystúpili Martin Babjak a Daniel Buranovský 
v Lučenci. Výťažok z oboch podujatí bol použitý na pod-
poru činnosti ZO ÚNSS Lučenec. Na podporu činnosti ZO 
ÚNSS Púchov vystúpili v decembri Katka Hasprová a žiaci 
ZUŠ Púchov.

autor: Milan Kováčik

Bojnice - dovolenka pre ľudí so zrakovým postihnutím

Vlastný „rekreačný produkt“ pre svojich členov pripravila ÚNSS v jednej z najatraktívnejších slovenských 
destinácií, ktorou mesto Bojnice a jeho okolie bezpochyby sú. Už 10 rokov spolupracujeme s chatou 
Dukla, v ktorej sa v roku 2010 rekreovalo v siedmich týždňových turnusoch 83 členov ÚNSS a ich 
rodinných príslušníkov. Pre ľudí so zrakovým postihnutím sú Bojnice špecificky zaujímavé vďaka 
špeciálnym turistickým programom, ktoré pre túto skupinu návštevníkov pripravila zoologická 
záhrada (Vidíme ich srdcom) a správa Bojnického zámku.

„Únia pre mňa znamená neuveriteľnú 
kombináciu rešpektu a priateľskej atmosféry, 
ktorú som nezažila v žiadnom inom kolektíve.“

Karola Pavlíková

„ÚNSS pre mňa znamená ZMYSEL alebo veď 
sa to dá i bez svetla.“

Silvia Ondrejičková

„Vďaka ÚNSS sa mi otvorili nové životné možnosti, naučil 
som sa pracovať s pomôckami pre nevidiacich a začal som sa 
zúčastňovať aktivít organizovaných ÚNSS. Ďalším krásnym 
momentom bolo, že som vďaka ÚNSS spoznal svoju terajšiu 
manželku a vďaka tomu viem, že môj život sa neskončil. 
Práve naopak, v tom momente sa pre mňa ešte len začal. 
Kiežby ÚNSS bola pre všetkých takým prínosom, ako je 
pre mňa.“

Martin Sdurka, tvár Bielej pastelky 2010
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KULTÚRA A KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU

Jednou z priorít Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je zvyšovanie povedomia spoločnosti 
o probléme zrakového postihnutia a jej informovanie o našich aktivitách. Tento cieľ napĺňame 
predovšetkým prostredníctvom vydávania tlačových správ, uverejňovania informácií na našej we-
bovej stránke a organizáciou rôznych kampaní a kultúrnych podujatí.

V roku 2010 sme:
vydali 22 tlačových správ
zorganizovali 7 tlačových konferencií
uskutočnili kampaň na oslovenie právnických a fyzických osôb s cieľom poukázania ich 
2% z daní z príjmov v prospech ÚNSS
realizovali deviaty ročník verejnej zbierky Biela pastelka
koordinovali siedmy ročník verejnej zbierky na podporu výcviku vodiacich psov
uskutočnili siedmy ročník fotografickej súťaže Cesta svetla
obnovili tradíciu osvetovej preventívno-dopravnej akcie Deň bielej palice
zorganizovali súťaž v autorskej literárnej tvorbe ľudí so zrakovým postihnutím s názvom 
Dni Mateja Hrebendu

Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva zrakovo postihnutým a ich príspevok
ku kultúrnemu životu spoločnosti
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zreali-
zovala v roku 2010 pri príležitosti osláv 20. výročia svoj-
ho založenia konferenciu s názvom Sprístupňovanie 
kultúrneho dedičstva zrakovo postihnutým a ich príspevok 
ku kultúrnemu životu spoločnosti. S názornými príkladmi 
sprístupňovania výstav prostredníctvom popiskov v Braillovom 
písme alebo možnosti ohmatať si repliky vystavovaných 
diel vystúpili zástupcovia piatich múzeí. Režisér Jozef 
Pražmári priblížil nový projekt divadelnej skupiny ľudí so zra-
kovým postihnutím a Karol Trnka priniesol zaujímavé 
ukážky filmových audiokomentárov. Významnú úlohu pri sprístupňovaní umenia má aj Sloven-
ská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči. Vo svojej databáze má vyše tisíc načítaných
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časopisov a kníh, ktoré si môžu nevidiaci a slabozrakí čitatelia stiahnuť alebo počúvať priamo 
cez internet. Dôležitou súčasťou konferencie bola prezentácia kultúrneho prínosu ľudí so zra-
kovým postihnutím. S príspevkami vystúpili Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým 
postihnutím v Levoči a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. O svoje príspevky a skúse-
nosti sa s účastníkmi podelili aj nevidiaci rozhlasový redaktor Michal Herceg, nevidiaca redaktorka 
časopisov pre zrakovo postihnutých Želmíra Zemčáková a prakticky nevidiaca autorka próz 
a rozhlasových hier Ervína Balašková. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky.

Dni Mateja Hrebendu

V októbri 2010 sa pod týmto tradičným názvom uskutočnil 
v Martine 15. ročník prehliadky nevidiacich a slabozrakých 
recitátorov a literárnych tvorcov. Poslaním projektu Dni 
Mateja Hrebendu je pomáhať ľuďom so zrakovým postih-
nutím rozvíjať svoje záujmy a nadanie v oblasti tvorby 
a prednesu literatúry. V roku 2010 sa na Dňoch Mateja 
Hrebendu zúčastnilo 29 recitátorov a 10 literárnych tvor-
cov. Hlavnú obsahovú časť prehliadky tvorili semináre 
s rozbormi prác a výkonov, či hlasovým a pohybovým
tréningom. Na slávnostnom galavečere, ktorý sa konal v priestoroch Mestského úradu Martin, 
sa publiku prezentovali najúspešnejší tvorcovia a ako hosť vystúpil nevidiaci spevák Maroš 
Bango. Akciu podporilo Ministerstvo kultúry SR, partnermi boli Slovenská knižnica pre nevi-
diacich M. Hrebendu, Národné osvetové centrum a Slovenský syndikát novinárov.

Deň bielej palice

V piatok 15. októbra sa na cestách 19 slovenských miest pri 
príležitosti Svetového dňa bielej palice konala dopravno-
preventívna akcia. Jej cieľom bolo zvýšiť povedomie účastníkov 
cestnej premávky, najmä vodičov, o funkcii bielej slepeckej 
palice a tak prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách 
v situáciách, kedy môžu mať nevidiaci a ťažko slabozrakí 
ľudia záujem prejsť cez vozovku. Akcia sa stretla s veľkým 
záujmom médií a verejnosti a ÚNSS sa rozhodla obnoviť 
tradíciu jej každoročného konania. Tak zároveň napĺňame 
záväzok, s ktorým sme v roku 2010 pristúpili k Európskej 
charte bezpečnosti na cestách.

autor: Ján Miškovič
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Cesta svetla

Aj v roku 2010 sme pokračovali v realizácii už tradičnej fotografickej súťaže Cesta svetla za-
meranej na umelecké zobrazenie života ľudí so zrakovým postihnutím. Významnou udalosťou 
bola vernisáž fotografií a následné uskutočnenie výstav v rôznych slovenských mestách. 
V roku 2010 sa do súťaže zapojilo 17 fotografov spolu s 82 fotografiami. V priebehu roka sa 
nám podarilo zrealizovať 9 výstav v rôznych mestách Slovenska. Projekt bol realizovaný 
s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

autor: Vladimír Veverka - Cesta svetlaautor: Pavol Hric - Na haluškách

2% z daní z príjmov fyzických a právnických osôb

V roku 2010 nemohla ÚNSS prijať poukázané 2% z daní z príjmov ako dôsledok organizačno - 
administratívnej chyby. Všetkým darcom ďakujeme za ich dobrý úmysel a veríme, že v ďalších 
rokoch ich opäť presvedčíme o zmysluplnosti našej práce.

Verejná zbierka Biela pastelka

V roku 2010 sme už po deviaty krát realizovali verejnú zbierku Biela pastelka. Jej hlavným 
cieľom je získať prostriedky na podporu financovania špeciálnych sociálnych služieb, ktoré 
pomáhajú ľuďom so zrakovým postihnutím žiť plnohodnotnejší život.
Zbierka Biela pastelka sa realizovala od 1. júla do 31. decembra. Hlavným dňom zbierky bol 
22. september 2010. V tento deň dvoj- až trojčlenné tímy dobrovoľníkov v mestách po ce-
lom Slovensku ponúkali originálne biele pastelky a odznaky za 1,- Eur a prípadný dobrovoľný 
príspevok. Do zbierky bolo možné prispievať aj formou zaslania SMS správy na číslo 820 
alebo vkladom na účet zbierky. O zbierke informovala rozsiahla mediálna kampaň.
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Hrubý výnos zbierky: 85 323,74 Eur (2 570 462,99 Sk)
Čistý výnos zbierky: 58 812,51 Eur (1 771 785,68 Sk)

Výsledok verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2010

15% vyzbieraných prostriedkov ostáva priamo v regióne, 
kde sa vyzbierali – na podporu aktivít krajských stredísk 
ÚNSS a ľudí združených priamo v regióne, kde žijú aj 
prispievatelia. 35% čistého výnosu použije ÚNSS na posky-
tovanie poradenstva tým, ktorí stratili zrak a snažia 
sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať i na poskytovanie 
sociálnych služieb, vďaka ktorým nevidiaci a slabozrakí 
ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný 
život. Zvyšok použijeme na podporu aktivít samotných ne-
vidiacich a slabozrakých ľudí.

Verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov

Verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov sa realizovala počas celého roka 2010. Verejnosť 
do zbierky mohla prispieť vložením finančného daru do niektorej z päťdesiatich pokladníc s maketa-
mi vodiacich psov, ktoré boli umiestnené na rôznych verejných priestranstvách po celom Slovensku.

Výsledok verejnej zbierky pre podporu výcviku vodiacich psov v roku 2010
Čistý výnos zbierky: 8 234,26 Eur (248 065,32 Sk)
50% čistého výnosu použije ÚNSS na nákup, výchovu 
a výcvik vodiacich psov, zaškolenie žiadateľov a držiteľov 
vodiacich psov, precvičovanie vodiacich psov vo výkone 
a tyflokynologický servis pre držiteľov vodiacich psov. 
50% čistého výnosu je určených na poskytovanie sociál-
neho poradenstva a vykonávanie sociálnej rehabilitácie 
pre občanov so zrakovým postihnutím na regionálnej 
a lokálnej úrovni.
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA V ROKU 2010

Analýza majetku a zdrojov krytia majetku ÚNSS

Majetok Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska klesol počas roka 2010 o 438 222 Eur.
Pokles netto hodnoty dlhodobého majetku ÚNSS vznikol odpisovaním dlhodobého majetku 
obstaraného v predchádzajúcich rokoch.

Na poklese obežného majetku ÚNSS sa najviac podieľalo zníženie prostriedkov na bankových 
účtoch o 240 392 Eur a pokles ostatných pohľadávok o 127 825 Eur. Pokles prostriedkov na bankových 
účtoch bol spôsobený poklesom celkových príjmov a úverovaním projektu Sociálnej implementačnej 
agentúry MPSVaR SR. Pokles ostatných pohľadávok spôsobovalo celkové zníženie schválených 
projektov ÚNSS v roku 2010. Pokles časového rozlíšenia spôsobilo vysporiadanie pohľadávok 
z ukončených projektov.

Vlastné imanie ÚNSS sa v porovnaní s rokom 2009 znížilo v dôsledku kumulovania straty z roku 
2010 k nevysporiadanému výsledku hospodárenia z minulých rokov.
Cudzie zdroje ÚNSS sa v porovnaní s rokom 2009 znížili o 5 589 Eur.

Obežný majetokB

Zásoby1

Dlhodobé pohľadávky2

Krátkodobé pohľadávky3
Finančné účty4

Prechodné účty aktívC

AKTÍVA CELKOM

627 439

1 202
0

130 208

496 029
6 277

1 016 421

994 457

1 174
0

257 784

735 499
16 597

1 454 643

-367 018

28
0

-127 576

-239 470
-10 320

-438 222

Dlhodobý majetokA.

Dlhodobý nehmotný majetok1

Dlhodobý hmotný majetok2

Dlhodobý finančný majetok3

382 705

0
376 066

6 639

443 589

0
436 950

6 639

-60 884

0
-60 884

0

AKTÍVA v EUR
Účtovné
obdobie
2010

Účtovné
obdobie
2009

Medziročný
rozdiel
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Prechodné účty pasívne ÚNSS sa znížili v roku 2010 oproti roku 2009 o 372 161 Eur. Tento pokles 
bol spôsobený najmä znížením počtu schválených projektov v roku 2010 oproti roku 2009.

PASÍVA v EUR
Účtovné
obdobie
2010

Účtovné
obdobie
2009

Medziročný
rozdiel

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktívA.
Fondy organizácie a fondy tvorené zo zisku1

Výsledok hospodárenia a nevysporiadaný
výsledok hospodárenia z minulých období2

Cudzie zdrojeB

Rezervy zákonné1

Dlhodobé záväzky2

Krátkodobé záväzky3
Bankové výpomoci a pôžičky4

Prechodné účty pasívneC

PASÍVA CELKOM

863 370
1 018 270

-154 900

55 710

3 556
3 422

48 732

0
97 341

1 016 421

923 842
1 018 776

-94 934

61 299

5 572
3 674

51 704

349
469 502

1 454 643

-60 472
-506

-59 966

-5 589

-2 016
-252

-2 972

-349
-372 161

-438 222
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Prehľad nákladov a výnosov ÚNSS

NÁKLADY v EUR
COSTS in EUR

Účtovné
obdobie
2010

Účtovné
obdobie
2009

Medziročný
rozdiel

Spotrebované nákupy

Služby

52 Osobné náklady

53 Dane a poplatky

Ostatné náklady

Odpisy, predaný majetok, rezervy

Poskytnuté príspevky

NÁKLADY CELKOM

69 766
319 746
511 699

3 047
10 164

122 890

67 719
305 622

484 413
2 877

24 151
92 572

2 047
14 124

27 286
170

-13 987
30 318

80 489 63 142 17 347
1 117 801 1 040 496 77 305

50

51

52

53

54

55

56
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VÝNOSY v EUR
REVENUES in EUR

Účtovné
obdobie
2010

Účtovné
obdobie
2009

Medziročný
rozdiel

Tržby za vlastné výkony a tovar

Ostatné výnosy

Tržby z predaja majetku, rezervy

Prijaté príspevky

Dotácie

Daň z príjmov

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

VÝNOSY CELKOM

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ 

60

64

65

66

69

591

92 182
1 453

38 770
619 335
310 062

1 061 802

129 341
2 809

42 944
458 283
376 264

1 009 641

-37 159
-1 356

-4 174
161 052

-66 202
52 161

-55 999
4 472

-60 471

-30 855
5 422

-36 277

-25 144
-950

-24 194
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Analýza podielu prijatých príspevkov a dotácií na prevádzku na výnosoch ÚNSS

Analýza podielu prijatých príspevkov na výnosoch ÚNSS
Prijaté príspevky ÚNSS v roku 2010 tvorili predovšetkým príspevky zo štátneho rozpočtu, 
z prostriedkov Úradov práce, nadácií, právnických osôb, zahraničných zdrojov, fyzických osôb 
(verejných zbierok ÚNSS) a z podielu zaplatenej dane.

Podiel prijatých príspevkov na celkových výnosoch = (prijaté príspevky / celkové výnosy) * 100

rok 2010: (619 335 Eur / 1 061 802 Eur) * 100 = 58,33 %
rok 2009: (458 283 Eur / 1 009 641 Eur) * 100 = 45,39 %

Podiel dotácií na prevádzku na výnosoch ÚNSS
Prijaté dotácie ÚNSS v roku 2010 tvorili predovšetkým príspevky prijaté z prostriedkov Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva kultúry SR a samosprávnych krajov.

Podiel dotácií na prevádzku na celkových výnosoch = (dotácie na prevádzku / celkové výnosy) * 100
rok 2010: (310 062 Eur / 1 061 802 Eur) * 100 = 29,20 %
rok 2009: (376 264 Eur / 1 009 641 Eur) * 100 = 37,27 %

Podiel prijatých príspevkov a dotácií na prevádzku na celkových výnosoch ÚNSS vyjadruje 
vysokú závislosť ÚNSS na týchto príspevkoch a dotáciách, oproti roku 2009 (82,66 %) sa 
v roku 2010 zvýšil na 87,53 %.

Výnosy roku 2010 Výnosy roku 2009

19,65%

26,81%

17,34%

53,55%

37,27%

45,39%

Prijaté príspevky
Dotácie na prevádzku
Ostatné výnosy

Prijaté príspevky
Dotácie na prevádzku
Ostatné výnosy
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Najvýznamnejšie prijaté príspevky a dotácie v roku 2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Organizácie a inštitúcie Finančný objem (v Eur)

Ministerstvo kultúry SR

Sociálna implementačná agentúra - projekt
Nadácia otvorenej spoločnosti - projekt

Banskobystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

98 875
17 500

129 905

110 013
19 046

22 406

30 796
19 916

7 236
9 682

35 583
44 808
24 993

„Únia pre mňa znamená realizáciu svojich možností pomôcť 
ľuďom s rovnakým postihnutím ako mám ja. Miesto stretáva-
nia ľudí s rovnakým postihnutímbez rozdielu veku. Cestu, 
po ktorej sa dá kráčať, a na ktorej nájdeš ľudí ochotných 
pomôcť v pravý čas. Kolektív priateľov, pre ktorých sa oplatí 
pracovať a dýchať rovnaký vzduch. Únia je pre mňa miesto 
na zemi, ktoré mi padlo do náručia ako dar od Boha, urobiť 
niečo navyše nielen pre seba, ale aj iných.“

členka ÚNSS
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Správa nezávislého audítora pre vedenie občianskeho združenia ÚNSS Bratislava

„Uskutočnil som audit pripojenej účtovnej závierky za Vaše občianske združenie za rok 2010, ktorá 
obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok, končiaci k uvedenému 
dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie 
vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť vedenia ÚNSS za účtovnú závierku
Vedenie občianskeho združenia je zodpovedné za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje 
pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré vedenie považuje za potrebné pre 
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 
alebo chyby.
Zodpovednosť audítora
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Au-
dit som vykonal v súlade so medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám 
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že 
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch 
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík 
významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní 
tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej 
jednotky, ktorá oskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné 
za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jed-
notky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a pri-
meranosti účtovných odhadov, ktoré urobilo vedenie, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej 
závierky.
Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre 
moje audítorské stanovisko.
Stanovisko

Meno a priezvisko audítora
Číslo licencie

Podpis audítora

Dátum správy audítora
Adresa audítora

Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka posky-
tuje vo všetkých významných súvislostiach pravdi-
vý a verný obraz finančnej situácie Občianskeho 
združenia ÚNSS Bratislava k 31.decembru 
2010 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci 
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 
o účtovníctve.
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ZA POMOC A PODPORU V ROKU 2010 ĎAKUJEME

Úprimne ďakujeme všetkým vám, ktorí nám na našej ceste pomáhate. Vaša pomoc má rôzne po-
doby. Je ňou rada, povzbudenie, ústretovosť, dobrovoľníctvo i finančný príspevok alebo dar. O vašu 
pomoc sa chceme uchádzať aj v nastávajúcom roku. Nech je pre nás všetkých lepší, ako ten od-
chádzajúci.
Ďakujeme štátnej správe:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ďakujeme samospráve:
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

Ďakujeme spolupracovníkom a podporovateľom:
CEZAP - Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov UK v BA
ďakujeme.sk
Európska komisia
Európska únia nevidiacich
Európsky sociálny fond
Lions Club Bratislava Pressburg
Lions Club Bratislava Istropolis
Lions Club Banská Bystrica
Nadácia Pontis
Nadácia otvorenej spoločnosti
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Nadácia Orange
Nadácia VÚB
Národná banka Slovenska
Policajný zbor SR
Program Celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci – transfer inovácií
Sociálna implementačná agentúra
Slovenská humanitná rada
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
Slovenské národné divadlo
Svetová únia nevidiacich

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky Biela pastelka:
generálny partner
        Volksbank Slovensko
hlavní partneri
        Orange Slovensko
        T-mobile Slovensko
        Telefónica O2 Slovakia
hlavný strategický partner
        Starmedia Co.
hlavní mediálni partneri
        Azet.sk
        TV Markíza
        Slovenská televízia
partneri
        agentúra funhouse
        bigmedia
        Europa 2
        ModelObaly
        JCDecaux
        Ultraprint
        TV Patriot
        Slovenský syndikát novinárov
        Webnoviny.sk
        Billa
        DHL Slovensko
        SPA&AQUAPARK Turčianske Teplice
        radioreklama

regionálni partneri
        Žilinská televízia
        Mesto Žilina
        TV LocAll
        O.S.V.O. Comp a.s.
        Zebra
        Život Prešova
        Mesto Fiľakovo
        COOP Jednota Prešov
        TESCO Hypermarket Prešov
        uniTV
        Mesto Žiar nad Hronom
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Ďakujeme podporovateľom Výcvikovej školy pre vodiacich psov:
AHAvet
Betty Amsden
Bratislavské noviny
DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Gimborn Slovakia s.r.o.
Jozef Baruník

Ďakujeme partnerom a sponzorom prehliadky Dni Mateja Hrebendu:
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu Levoča
Národné osvetové centrum Bratislava
Slovenský syndikát novinárov
Jesséniová lekárska fakulta UK v Martine
AB Cosmetics, Šamorín
Karlo, Bratislava
Philips Slovensko
SINA Nitra n.o.

Ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom:
Accenture
AXA
dm drogerie markt
Elvos
Ernst&Young
ESET
gTech
Gtravel
Hotel Magura

Microsoft Slovakia
Noma Trenčín
Olejár, spol. s r.o.
Pharmacopola
PKO Banská Bystrica
Pro Dynamik o.z.
Slovak Data Systems
Slovenské elektrárne
ŠVEC a SPOL s.r.o.

Tatra banka
TEOS
TRIV sťahovanie
UniCredit Bank Slovakia
UniCredit Leasing
UPC BROADBAND SLOVAKIA
Zelená vlna Slovenského rozhlasu
Železničná spoločnosť Slovensko

Ďakujeme všetkým donorom a podporovateľom, ktorí sa podporou Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska spolupodieľali na skvalitňovaní života ľudí so zrakovým postihnutím.
Ďakujeme všetkým jednotlivcom a spoločnostiam, ktorí plánovali poukázať 2% dane z príjmu 
fyzických a právnických osôb v roku 2010 v prospech Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za ich obetavú prácu.
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí preukázali solidaritu s nevidiacimi a slabozrakými spoluobčanmi 
vo verejnej zbierke Biela pastelka a zbierke na podporu výcviku vodiacich psov.
Ďakujeme všetkým priateľom a priaznivcom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za ich po-
moc a podporu.

Karloveské noviny
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia SPP
Petržalské noviny
Prvá stavebná sporiteľňa
Royal Canin
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Autori (v abecednom poradí)

„Únia pre mňa je
modlou a ikonou,

schopný som vďaka nej 
nadľudských výkonov.

Josef Zbranek 
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Dagmar Filadelfiová
Ivana Frčová
Tímea Hóková
Marián Horanič
Katarína Kubišová
Branislav Mamojka
Milan Měchura
Ladislav Pasiar
Ivana Potočňáková
Libuša Roblová
Žofia Teplická
Peter Teplický
Jarmila Virágová
Josef Zbranek

fotografie: archív ÚNSS

fotografia na obálke:
Blanka Mináriková - Dotyky slepoty II.
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