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Táto publikácia spĺňa zásady jasnej tlače. Ide o metódy sprístupňovania tlačených textových informácií
ľuďom so zrakovým postihnutím. Ich dodržiavanie je však prospešné aj pre širokú verejnosť,
napríklad pre seniorov či ľudí, ktorí potrebujú v texte rýchlo nájsť potrebnú informáciu.
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Každý rok je nepopísaný hárok papiera
a my do jeho začiatku vstupujeme
s odhodlaním i rešpektom.
S odhodlaním, pretože vieme, čo nás ťaží, v čom
treba pomôcť a snažíme sa dosiahnuť stanovené
ciele. S rešpektom, pretože si uvedomujeme, že
pomáhajúcich organizácií je čoraz viac, a je nám
jasné, že vrecká darcov nie sú bezodné...
Jednoducho, konkurencia je aj v tejto sfére. My
však dúfame, že naša organizácia, ktorej história
sa začala písať v roku 1990, má takmer 4 tisícky
členov a 60 aktívnych základných organizácií
po celom Slovensku, je silným partnerom a má
čo ponúknuť.
V rukách práve držíte výročnú správu mapujúcu
naše fungovanie v roku 2018 a sme radi, že sa
za ním môžeme ohliadnuť so spokojnosťou.
Napísali sme v ňom veľa pozitívnych príbehov...
Niektoré sa týkali jednotlivcov – našich členov,
iné celej komunity, dokonca, nielen tej „zrakáč
skej”. Veď ovplyvniť, aká bude výška príspevku
pre osobných asistentov, bezbariérovosť budov
či dopravných prostriedkov, to sa netýka len ľudí
patriacich medzi našich členov.
Pre tých, ktorí majú radi čísla, môžeme skonšta
tovať, že sme v roku 2018 pomáhali v 8 krajoch
a 65 mestách, sociálnej práci sme venovali vyše
22-tisíc hodín. Na ceste k samostatnosti sme
pomohli vyše trom tisíckam nevidiacich a slabo
zrakých, venovali sme 4 600 hodín odstraňovaniu
architektonických a informačných bariér. Naši
členovia pripravili 600 rôznorodých podujatí.
Veľa pozitívnych príbehov sme mohli písať aj
preto, že naši členovia a dobrovoľníci vyšli
21. septembra 2018 do ulíc a prostredníctvom
verejnej zbierky Biela pastelka (a najmä štedrých
darcov, ktorým náš osud nie je ľahostajný)
vyzbierali vyše 180 000 €. Verte nám, že každé
euro z tejto krásnej sumy venujeme na pomoc
nevidiacim a slabozrakým. A každé starostlivo
zvážime.
Tým z vás, ktorým sú bližšie slová – čo tie ab
straktné čísla vlastne znamenajú? Že v našich

Branislav Mamojka
predseda ÚNSS

Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS

krajských strediskách sociálni pracovníci pomá
hajú ľuďom, ktorí prišli o zrak, aby sa opäť
naštartovali – vedeli sa o seba postarať, pracovať
s počítačom či dotykovým mobilom, zvládnuť
cestu do práce. Pomáhame nájsť stratený
optimizmus nielen im samotným, ale aj ich
rodinám, napríklad na rôznych rekondičných
pobytoch, kde vyjdú zo streotypu. Hodnotíme
prístupnosť verejných webových stránok pre
ľudí so zrakovým postihnutím. Vyjadrujeme
sa k legislatíve a vysvetľujeme zákonodarcom,
prečo niektoré rozhodnutia nie sú optimálne.
Všímame si, kedy veci nefungujú tak, ako by mali
a upozorňujeme na ne. Podporujeme činnosť
základných organizácií, ktoré nesú našu nosnú
myšlienku vzájomnej pomoci, stretávania sa
a spoločne zdieľaných aktivít. Skrátka obyčajne
„neobyčajnej” každodennosti.
Na nasledujúcich stránkach sa môžete presved
čiť, že organizácii, ktorej výročná správa sa vám
dostáva do rúk môžete dôverovať. Je tu pre
svojich členov už takmer 30 rokov a my by sme
si želali, aby tu bola ešte aspoň raz toľko.
Veríme, že aj v roku nasledujúcom budeme
písať úspešný príbeh...
A to môžeme najmä vďaka vám.
Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!
Bez vás by to, jednoducho, nešlo...

4

Výročná správa 2018 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
ÚNSS je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím,
ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.
Naším poslaním je:
•o
 bhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnu
tím zameraná najmä na vytváranie rovnakých
príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchá
dzania a realizáciu pozitívnych opatrení na
prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov
zrakového postihnutia;
• a ktivizácia ľudí so zrakovým postihnutím
a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných
zručností a rozširovanie znalostí potrebných
na prekonávanie dôsledkov zrakového postih
nutia, 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
ľudí so zrakovým postihnutím tak, aby boli
vnímaní ako prirodzená súčasť spoločnosti;
• sociálne poradenstvo, sociálna prevencia,
sociálna rehabilitácia a poskytovanie
sociálnych a ďalších služieb.
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Najčastejšie očné ochorenia

Diabetická retinopatia

Katarakta – šedý zákal

Vekom podmienená degenerácia makuly

Šikmý astigmatizmus

Odlúpenie sietnice

Glaukóm – zelený zákal

Pigmentová retinopatia

Hemianopsia
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Organizačná štruktúra
Zjazd ÚNSS

Ústredná
kontrolná
komisia

Predseda ÚNSS
Ústredná
rada
ÚNSS

Úrad
ÚNSS

Riaditeľka ÚNSS
Ekonomické oddelenie
Oddelenie sociálnych služieb

8 krajských rád
ÚNSS

8 krajských
stredísk ÚNSS

Centrum technických
a informačných služieb (CETIS)
Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér

60 základných
organizácií ÚNSS

Oddelenie pre vzťahy
s verejnosťou a fundraising
Oddelenie pre rozvoj
spolkovej činnosti
Oddelenie pre obhajobu
záujmov a rozvoj
zahraničných vzťahov
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Kontakty
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Organizačná forma:
Dátum založenia:
Zložka MV SR:
Ústredná rada ÚNSS:
predseda:
prvý podpredseda:
podpredsedovia:
členovia:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
00683876
občianske združenie
7. apríla 1990
VVS/1-909/90-32-11

Branislav Mamojka
Milan Měchura
Renata Oláhová, Josef Zbranek
Milan Antal, Ervína Balašková, Dušana Blašková, Imrich Bartalos, Ján Cesnek, Vla
dimír Cintula, Mária Danielová, Tímea Hóková, Ladislav Klešč, Jozef Kopaj, Lenka
Kulíková, Michal Muravský, Milan Sabovik, Milota Strončeková, Václav Trnka

Ústredná kontrolná komisia ÚNSS
predseda:
Edita Križanová
členovia:
Jana Ivanová, Alena Paleschová, Božena Poláčková, Vladimír Zán
Úrad ÚNSS
riaditeľka:
kontakt:

Tatiana Winterová
Sekulská 1, 842 50 Bratislava,
tel.: 02/69 20 34 20, e-mail: unss@unss.sk, www.unss.sk

Asistentka riaditeľky: Monika Ďurčeková
Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a fundraising:
Petr Ostružiar, Hana Cápayová, Slavomír Sokol
Oddelenie sociálnych služieb:
Tímea Hóková, Dagmar Filadelfiová, Ivana Frčová
Centrum technických a informačných služieb (CETIS):
Peter Teplický, Michaela Hajduková, Marek Macko
Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér:
Pavol Korček, Igor Harušťák
Oddelenie pre obhajobu práv, legislatívne aktivity a zahraničné vzťahy:
Milan Měchura, Branislav Mamojka
Oddelenie pre rozvoj spolkovej činnosti:
Dušana Blašková, Josef Zbranek, Zuzana Együdová
Ekonomické oddelenie:
	Anna Ondrejková, Lucia Fabiánová, Libuša Preťová, Michal Winter,
Zuzana Rovňáková, Katarína Kuľková
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Kto je klientom Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska?
Zrakové postihnutie má rôzne škály prejavov. Príčinou je nielen veľká variabilita očných
ochorení, ale aj miera adaptácie človeka na život s daným znevýhodnením.
V ÚNSS sledujeme predovšetkým funkčné dôsledky rôznych očných diagnóz (ako osoba
vidí) a sociálny kontext (ako zvláda riešenie každodenných životných situácií so zníženou
zrakovou kontrolou). Našou hlavnou klientskou skupinou sú ľudia so zrakovým postihnutím,
jednotlivci s vrodeným alebo získaným postihnutím. Pri mechanickejšom členení našich
klientov vychádzame z klasifikácií, ktoré sa opierajú najmä o stupeň zrakového postihnutia.
V tomto ponímaní sú klientmi ÚNSS:

• Nevidiaci

– ľudia s najťažším stupňom zrakového
postihnutia. Pri úplnej strate zrakového
vnímania človek nerozlišuje svetlo a tmu,
neprijíma žiadne svetelné podnety.
Za nevidiacich pokladáme aj tých, ktorí majú
zachovaný svetlocit, t. j. sú schopní vnímať
maximálne svetlo, nedokážu však lokalizovať
jeho zdroj;

• Prakticky nevidiaci

– ľudia s najťažšou slabozrakosťou.
Môžu byť schopní vnímať svetlo, obrysy
a tvary predmetov, zrakom rozoznávať prsty
ruky tesne pred očami, ale ani s najlepšou
možnou korekciou nedokážu využívať zrak
ako dominantný a jediný analyzátor pri práci,
orientácii v priestore a pri získavaní informácií.
V bežnom živote je pre nich zrak prakticky
nevyužiteľný;

• Slabozrakí

– ľudia s natoľko zníženou ostrosťou videnia,
že aj s najlepšou možnou korekciou majú
problémy s vykonávaním zrakovej práce.
Ich schopnosti vizuálneho vnímania sú
obmedzené a deformované, zrakom prijímajú
zo svojho okolia neúplné a skreslené
informácie. Majú síce vážne poškodený zrak,
ale disponujú jeho užitočnými zvyškami,
ktoré sa dajú efektívne využiť;

• O soby s poruchami binokulárneho videnia
– ľudia s poruchou funkčnej rovnováhy
a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého
oka. Hovoríme o skupine s tupozrakosťou,
škuľavosťou a monokulom;

• Osoby s kombinovaným postihnutím

– ľudia, u ktorých sa vyskytuje viacero
postihnutí. Našimi klientmi sa stávajú vtedy,
ak je súčasťou diagnózy akýkoľvek stupeň
zrakového postihnutia.

 evidiaci a slabozrakí bežne fungujú
N
v prepojení so svojím užším či širším sociálnym
prostredím. Pri riešení konkrétnych životných
situácií, ktoré sa týkajú napr. vzdelávania
či zamestnávania, sa naším klientom zároveň
stáva celé sociálne prostredie
(učiteľ, zamestnávateľ, rodina a pod.).
Cieľom našej činnosti je maximalizovať
samostatnosť a nezávislosť ľudí so zrakovým
postihnutím a minimalizovať potrebu
ďalšej pomoci zo strany iných.
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Odborná pomoc ľuďom
so zrakovým postihnutím
Ľuďom so zrakovým postihnutím ponúkame
široké spektrum sociálnych služieb na základe
rozhodnutia MPSVaR SR o udelení akreditácie
na odborné činnosti a následného zápisu
do registra poskytovateľov sociálnych služieb
Bratislavským samosprávnym krajom. Odbornú
pomoc poskytujeme v súlade so zákonom
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona 455/1991 o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov.

Ide o tieto sociálne služby:
• základné sociálne poradenstvo,
• špecializované sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• sprievodcovská a predčitateľská služba,
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov,
• požičiavanie pomôcok.
Tieto služby sú všetkým záujemcom poskyto
vané bezplatne a prevažne individuálne, buď
ambulantne (na našich pracoviskách), alebo
v teréne (v domácom prostredí človeka so
zrakovým postihnutím). Skupinové formy
využívame pri vyrovnávaní sa jedinca
s postihnutím, motivácii k ďalšej aktivite
a pri zvládaní sociálno-komunikačných
zručností. V roku 2018 sme na poskytovanie
ambulantných služieb využívali 64 poraden
ských miest po celom Slovensku.

Špecializované sociálne poradenstvo
a sociálna rehabilitácia
Prostredníctvom špecializovaného sociálneho
poradenstva pomáhame riešiť problémové
situácie pri:
• vyrovnávaní sa s postihnutím,
• orientácii v sociálnoprávnej legislatíve,
• výbere kompenzačných a optických pomôcok,
• vzdelávaní detí so zrakovým postihnutím,
• uplatnení sa na trhu práce, získaní alebo
udržaní zamestnania,
• adaptácii v sociálnom prostredí,
• úprave fyzického prostredia.
Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie
podporujeme samostatnosť a nezávislosť ľudí
so zrakovým postihnutím. Formou nácvikov
im pomáhame získať a rozvíjať zručnosti
v nasledujúcich oblastiach:
• nácvik priestorovej orientácie a samostatného
pohybu (chôdza s bielou palicou, so sprievod
com, s využitím zvyškov zraku, s vodiacim
psom),
• nácvik sebaobslužných činností (varenie,
upratovanie, osobná hygiena),
• nácvik práce s kompenzačnými a optickými
pomôckami,
• nácvik práce s technicky náročnými pomôc
kami (napr. s počítačom so špeciálnym
softvérom pre ľudí so zrakovým postihnutím),
• nácvik komunikačných zručností (výučba
Braillovho písma, klávesnicových zručností,
podpisovania a sociálno-komunikačných
zručností).
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Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Počet
klientov

Druh služby

Počet
úkonov

Hodiny

9

10

5

Špecializované sociálne poradenstvo

2 365

9 911

12 945

Sociálna rehabilitácia

1 122

4 143

9 061

Sprievodcovská a predčitateľská služba

71

136

219

Požičiavanie pomôcok

37

57

44

4

19

43

2 464

14 276

22 316

Základné sociálne poradenstvo

Výcvik používania pomôcky
Celkový súhrn

Celkový počet klientov nie je súčtom klientov v jednotlivých oblastiach poskytovaných sociálnych služieb. Ide
o celkový počet tých, s ktorými sme počas roka 2017 pracovali, niektorým sme poskytli viacero typov služieb.

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2018
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

2 365

9 911

12 945

251

296

340

sociálno-právne

1 495

3 365

3 825

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

1 851

4 299

5 984

v oblasti vzdelávania

87

233

368

v oblasti zamestnávania

68

109

168

pre sociálne prostredie

575

1 279

1 802

pri úprave fyzického prostredia klienta

182

248

334

44

82

124

Druh služby

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2018
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

1 122

4 143

9 061

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

124

500

1 128

Sebaobsluha

247

476

1 303

Nácvik práce s optickými pomôckami

497

917

1 274

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

376

747

1 499

Komunikácia

168

713

1 860

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

149

790

1 998

Druh služby

Poskytnutá služba

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

11

Štatistika členenia poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Miesto
Počet
Počet
Hodiny
poskytnutia služby klientov úkonov

Poskytnutie
služby

Ambulantná služba

2 218

9 706

11 173

Individuálna práca

Terénna služba

1 056

4 514

10 859

Skupinová práca

Pobyt

32

56

285

Spolu

3 112

14 276

22 316

Odborné služby poskytovalo v roku 2018
spolu 31,6 sociálnych pracovníkov/poradcov
a sociálnych pracovníkov/poradcov –
inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ktorí
spĺňajú kvalifikačné a odborné predpoklady
na vykonávanie sociálnych služieb daných
zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Naša organizácia je držiteľom akreditácie
na Kurz inštruktorov sociálnej rehabilitácie.
Ide o vzdelávací program zacielený na potreby
odbornej praxe v práci s ľuďmi so zrakovým
postihnutím, ktorý nám umožňuje udržiavať
vysokú odbornosť našich zamestnancov.
Obsahuje 5 modulov:
• kurz priestorovej orientácie a samostatného
pohybu,
• kurz sebaobsluhy,
• kurz čítania a písania Braillovho písma,
• kurz zrakovej terapie
• a kurz inštruktora informačných technológií
pre zrakovo postihnutých.
Sociálne služby v roku 2018
Ich poskytovanie zabezpečujeme prostredníc
tvom siete stredísk, ktoré sa nachádzajú v kaž
dom krajskom meste na Slovensku. Základom
poskytovania našich služieb je ich komplexnosť
a prispôsobenie individuálnym potrebám člove
ka so zrakovým postihnutím. Uvedomujeme si,
že iba kvalitnými sociálnymi službami im po
môžeme rásť, napĺňať ich potreby a dosiahnuť
tak plnohodnotný a samostatný život.
V súlade s týmto presvedčením sa usilujeme
poskytované služby neustále skvalitňovať.

Spolu

Počet
Počet
Hodiny
klientov úkonov
2 422

14 043

21 569

169

233

747

3 112

14 276

22 316

Jednou z ciest je zvyšovanie kvalifikácie našich
pracovníkov prostredníctvom akreditovaných
kurzov.
V roku 2018 sme sa sústredili:
• na inštruktorov informačných technológií –
pribudli nám 3 špecialisti,
• sebaobsluhu – pribudlo nám 10 vyškolených
zamestnancov
• a na priestorovú orientáciu a samostatný
pohyb – 8 vyškolených odborných
pracovníkov.
Na základe realizácie modulov akreditovaného
vzdelávania sme v roku 2018 vydali 9 certifiká
tov inštruktorov sociálnej rehabilitácie
odborným zamestnancom ÚNSS, ktorí splnili
podmienky definované v udelenej akreditácii
vzdelávacích programov MPSVaR SR.
Všetkých nových odborných pracovníkov, ktorí
začali pracovať v našej organizácii v priebehu
roka 2018, sme priebežne vzdelávali v oblasti
špecializovaných sociálnych služieb pre osoby
so zrakovým postihnutím, sociálnoprávneho
poradenstva a poradenstva pri výbere
kompenzačných a optických pomôcok
A aké sú naše plány?
Naším najdôležitejším cieľom na nasledujúci rok
je aj naďalej poskytovať komplexné a kvalitné
služby ľuďom so zrakovým postihnutím. Len
tak môžeme prispieť k ich osobnému rozvoju
a k napĺňaniu ich individuálnych potrieb. Okrem
toho v roku 2019 plánujeme zaviesť pre odbor
ných pracovníkov KS pravidelné supervízie,
ktoré budú zamerané na prácu s klientom
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v oblastiach špecializovaného sociálneho
poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ako i na
organizáciu práce v rámci strediska. V oblasti
vzdelávania sa budeme venovať školeniam
zameraným na špecializované sociálne služby
pre osoby so zrakovým postihnutím, na orien
táciu v sociálnej legislatíve, na komunikáciu

a sprevádzanie ľudí so zrakovým postihnutím
i na poradenstvo pri výbere kompenzačných
a optických pomôcok. V neposlednom rade
chceme zosystematizovať prácu s dobrovoľ
níkmi, a to prostredníctvom zjednotenia
a spresnenia postupov ich manažmentu
v rámci ÚNSS.

Z výuky inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ktorí absolvovali akreditované kurzy ÚNSS zamerané na nácvik
sebaobsluhy či nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu.
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Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica
048/413 42 01
unss.bystrica@unss.sk
www.bystrica.unss.sk

Personálne obsadenie krajského strediska
Dagmar Filadelfiová, vedúca KS, metodička pre sociálne služby
Ivana Frčová, zástupkyňa vedúcej KS, metodička pre sociálne služby
Dana Hudecová, sociálna poradkyňa Zvolen
Renata Oláhová, sociálna poradkyňa Lučenec
Milena Pančíková, sociálna poradkyňa Brezno

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Druh služby
Základné sociálne poradenstvo

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

324

1 666

1 952

Sociálna rehabilitácia

192

768

1 527

Sprievodcovská a predčitateľská služba

8

15

40

Požičiavanie pomôcok

4

6

2

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

333

2 455

3 521

Celkový súhrn

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2018
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

324

1 666

1 952

33

38

62

sociálno-právne

225

660

679

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

229

627

721

v oblasti vzdelávania

17

138

217

v oblasti zamestnávania

10

51

89

pre sociálne prostredie

36

96

121

pri úpravu fyzického prostredia klienta

29

39

34

7

17

29

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím
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Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2018
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

192

768

1 527

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

10

48

110

Sebaobsluha

13

35

47

114

206

254

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

61

199

442

Komunikácia

22

125

323

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

23

155

351

Druh služby

Poskytnutá služba

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

Nácvik práce s optickými pomôckami

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2018
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

296

1 416

1 342

Terénna služba

195

1 017

2 122

Pobyt

4

13

32

Spolu

333

2 455

3 521

Ambulancie pre slabozrakých
v Banskobystrickom kraji
Poskytuje sa v nich prevažne sociálnoprávne
poradenstvo a konzultácie pri výbere vhodných
optických pomôcok. V súčasnosti zabezpeču
jeme svoje služby v FNsP F. D. Roosevelta, ktoré
v roku 2018 využilo 39 klientov, a v Ambulancii
pre slabozrakých v Oftal, s. r. o. Špecializovanej
nemocnici v odbore oftalmológia vo Zvolene,
ktorú vlani navštívilo 36 klientov. Uvedené
služby sú zriadené od roku 2014 vďaka
MUDr. Marte Ondrejkovej, PhD. a od roku 2017
pokračujeme v spolupráci s MUDr. Ladislavom
Jančom, prednostom Očnej kliniky FNsP
F. D. Roosevelta a MUDr. Petrom Lysinom, me
dicínskym riaditeľom OFTAL – Špecializovanej
nemocnice v odbore oftalmológia.
Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2018 sa podarilo úspešne absolvovať
akreditované vzdelávanie Supervízia v pomá
hajúcich profesiách Mgr. Ivane Frčovej
a Mgr. Dagmar Filadelfiovej.

Aktivity Krajského strediska
Projektové aktivity
Rok 2018 bol pre Krajské stredisko ÚNSS Banská
Bystrica významným z viacerých dôvodov. Tento
rok sa niesol v duchu osláv pri príležitosti 20. vý
ročia jeho otvorenia. Projekt Sme tu 20. rokov!
prispel k možnosti odprezentovať, spropagovať
a priblížiť dvadsaťročnú prácu Krajského stre
diska verejnosti a zároveň oficiálne poďakovať
partnerom, spolupracujúcim inštitúciám,
sponzorom a v neposlednom rade aj samot
ným ľuďom so zrakovým postihnutím. Vďaka
projektu Bezpečný priestor a Nadácii EPH sme
získali finančné prostriedky na rekonštrukciu
časti priestorov. Zabezpečením vhodných
vodiacich línií, reliéfnym označením a uprave
ním svetelných, či kontrastných značení sme
vytvorili bezpečný vstup a nový priestor
s tréningovou kuchynkou, v ktorej sa naši
slabozrakí a nevidiaci klienti môžu realizovať
a učiť sebaobslužné činnosti. Už po tretíkrát
sme organizovali rekondičný pobyt pre rodiny
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Uplynulý rok sa niesol v duchu osláv 20. výročia KS ÚNSS v Banskej Bystrici. Vyvrcholil slávnostným
galavečerom.

Nová kuchynka na tréning sebaobsluhy

so zrakovo postihnutým dieťaťom. Jeho cieľom
bolo pomôcť 5 rodinám vyrovnať sa so zrako
vým postihnutím, jeho dôsledkami a docieliť,
aby čo najmenej ovplyvňovalo spolunažívanie
v rodine, zároveň prispievalo k adaptácii ich detí
v škole a k nadväzovaniu priateľstiev s rovesník
mi. Projekt bol podporený MPSVaR SR.
S programom Zdravé oči už v škôlke sme v roku
2018 navštívili 34 MŠ v 27 mestách a obciach
nášho kraja. Zrakové parametre sme skontrolo
vali 1 625 deťom a vydali sme 160 (10 % detí)
odporúčaní na podrobnejšie vyšetrenie
u detského očného lekára.

Rekondičný pobyt pre rodiny so zrakovo
postihnutým dieťaťom

Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Svetový týždeň glaukómu v Banskej Bystrici,
ktorého iniciátorkou je prezidentka Slovenskej
glaukómovej spoločnosti a OZ Glaukóm, MUDr.
Mária Praženicová, ponúkol aj v roku 2018
návštevníkom OC Europa SC možnosť nechať
si bezplatne vyšetriť vnútroočný tlak, krvný tlak
i hladinu cukru v krvi. Výsledky bolo možné
konzultovať s očnými lekárkami z Glaukómovej
ambulancie FNsP F. D. Roosevelta. My sme sa
na podujatí podieľali prezentáciou o problema
tike zrakového postihnutia a službách pre ľudí
s poškodením zraku. Zároveň si návštevníci mohli
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pomôcť a zároveň prijímať ľudí so zrakovým
postihnutím ako prirodzenú súčasť spoločnosti.

vyskúšať pomôcky, ktoré slabozrakým a nevidia
cim uľahčujú život.
Významnou formou prezentačných aktivít je
z nášho pohľadu beseda. V roku 2018 sa nám ich
podarilo zorganizovať až 19 pre žiakov základ
ných a stredných škôl. Naším cieľom je okrem
priblíženia problematiky zrakového postihnutia
mladým ľuďom aj vzbudenie solidarity, ochoty

Hospodárenie
Výnosy 2018
Dotácia z VÚC Banská Bystrica

62 307,00 €

Príspevok ÚPSVaR Lučenec

6 039,26 €

Dotácia MPSVaR

8 752,39 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky,
dotácie, zbierkové aktivity)

10 622,36 €

Spolu

87 721,01 €

Náklady 2018
Nákup materiálu, energií, opráv

4 783,01 €

Cestovné

2 372,10 €

Nákup služieb

11 196,79 €

Osobné náklady

68 581,04 €

Finančné náklady

349,07 €

Odpisy majetku

439,00 €

Spolu

87 721,01 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2018 poskytli 324 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 37 988,35 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 9,03 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2018
poskytli 192 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 46 259,76 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 9,03 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu
vykazovania hodín poskytovaných druhov
sociálnych služieb Banskobystrickému samo
správnemu kraju.
Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
Banskobystrickému samosprávnemu kraju
a mestám Banská Bystrica, Lučenec, Brezno
a Žiar nad Hronom.
Ďakujeme dlhoročným partnerom Lions Club
Banská Bystrica, Očnej klinike FNsP F. D. Roose
velta, Ambulancii pre slabozrakých OFTAL, s. r. o.
vo Zvolene a Komunitnému centru Fončorda
Banská Bystrica.
Ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí
sa rozhodli nám a našim klientom ochotne
pomáhať.
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Krajské stredisko ÚNSS Bratislava
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Sekulská 1, 842 50 Bratislava
02/69 20 34 41
unss.bratislava@unss.sk
www.bratislava.unss.sk

Personálne obsadenie krajského strediska
Jana Polnerová, vedúca KS, sociálna poradkyňa – koordinátorka sociálnych služieb
Tomáš Bako, sociálny pracovník
Eva Metonová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie (od 1. 4. 2018)
Jana Žureková, sociálna pracovníčka (od 1. 10. 2018)
Jarmila Antalíková, sociálna poradkyňa (dohoda o pracovnej činnosti/január 2018)

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

4

5

3

268

488

590

95

570

1 201

Sprievodcovská a predčitateľská služba

0

0

0

Požičiavanie pomôcok

4

4

2

Výcvik používania pomôcky

1

16

36

294

1 083

1 832

Základné sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia

Celkový súhrn

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2018
Druh služby

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

268

488

590

pri vyrovnávaní sa s postihnutím

24

15

28

sociálno-právne

45

57

34

226

330

435

2

3

6

v oblasti zamestnávania

21

15

22

pre sociálne prostredie

44

60

52

pre úpravu fyzického prostredia klienta

1

3

6

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

8

5

7

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok
v oblasti vzdelávania
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Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2018
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

95

570

1 201

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

37

187

393

Sebaobsluha

37

62

124

Nácvik práce s optickými pomôckami

0

0

0

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

3

3

2

Komunikácia

57

284

617

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

15

34

65

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2018
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

278

768

937

Terénna služba

61

295

783

Pobyt

13

20

112

Spolu

294

1 083

1 832

Ambulantná služba

Vzdelávanie zamestnancov
Začiatkom roka sa sociálny pracovník Tomáš
Bako zúčastnil na školení o kompenzačných
pomôckach, nasledovala účasť na 2. module
akreditovaného vzdelávania v oblasti sebaob
sluhy a oba moduly kurzu inštruktora informač
ných technológií pre zrakovo postihnutých.
Školenie spoločnosti Maxman consultants
zamerané na rozvoj efektívnej komunikácie
absolvoval spolu s Janou Polnerovou, ktorá má,
navyše, za sebou 1 modul v rámci akreditované
ho vzdelávania v oblasti sociálnej rehabilitácie
– Priestorová orientácia a samostatný
pohyb. S problematikou excentrickej fixácie
sa v októbri vďaka teoretickej prednáške
a cvičeniam pre klientov oboznámili Tomáš
Bako, Jana Polnerová a Jana Žureková.

Aktivity Krajského strediska
Projektové aktivity
V rozvoji nadstavbových sebaobslužných
zručností sme pokračovali aj v roku 2018 –

od januára do apríla sme sa s klientmi učili
piecť, od januára do septembra zefektívňovať
komunikáciu, od mája do decembra vďaka
grantovému programu ÚNSS pliesť. Podarilo
sa nám zorganizovať 2 stretnutia rodičov nevi
diacich a slabozrakých detí, vytvoriť pre nich
priestor na výmenu skúseností a nácvik
zručností potrebných v škole i domácom
prostredí.
V dňoch 15.–18. 11. absolvovalo vďaka podpore
MPSVaR SR v Tajove 14 nevidiacich a slabozra
kých vo veku 18–30 rokov celoslovenský re
kondičný pobyt s názvom Nezávislý život:
Ako na to?. Účastníci sa venovali neformálnym
diskusiám so zaujímavými živými i virtuálnymi
hosťami a povymieňali si skúsenosti s inšpiratív
nymi nevidiacimi a slabozrakými mladými ľuď
mi z celého Slovenska. Preventívny program
Zdravé oči už v škôlke nás roku 2018 zaviedol
do 72 MŠ v celom kraji. Zrakové parametre sme
skontrolovali 3166 deťom, 428 z nich (14 %)
sme vystavili odporúčanie navštíviť detského
očného lekára.
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Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Začiatkom roka sme nadviazali kontakty a pred
stavili naše služby sociálnym pracovníkom a zamestnancom DSS. Zorganizovali sme pre nich
workshop, na ktorom sa zúčastnilo cca 20 so
ciálnych pracovníkov z bratislavských domovov.
Zrakové postihnutie, kompenzačné a optické
pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých i sprie
vodcovské techniky boli nosnými témami
na stretnutí so žiakmi na ZŠ Prokofievova
v Bratislave.
Veľa zábavy si mladí účastníci rekondičného pobytu
užili aj pri hre Živé človeče.

Hospodárenie
Výnosy 2018
Dotácia z VÚC Bratislava
Dotácia MPSVaR

39 859,00 €
3 114,01 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky,
dotácie, zbierkové aktivity)

11 194,42 €

Spolu

54 167,43 €

Náklady 2018
Nákup materiálu, energií, opráv
Cestovné
Nákup služieb
Osobné náklady
Finančné náklady
Spolu

5 531,71 €
479,03 €
7 584,29 €
40 238,91 €
333,49 €

Aký odtieň mejkapu si vybrať? Aj to bola otázka,
ktorá zaznela na workshope venovanom ženskej
kráse...

54 167,43 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2018 poskytli 268 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 17 902,65 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 11,17 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2018
poskytli 95 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 35 032,45 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu

Tréning pamäti pod vedením Mgr. Tomáša Baka.
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Uzol z ľudských rúk – veľa zábavy i rozvíjanie
priateľských vzťahov.

Lektorka workshopu pre ženy vysvetľuje dôležitosť
správneho nanášania pleťového krému.

vykazovania hodín poskytovaných druhov
sociálnych služieb Bratislavskému samospráv
nemu kraju.

Workshop pre ženy – starostlivosť o ruky

vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 10,81 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Ďakujeme spoločnostiam FaxCopy,
OFPRINT JH, s. r. o., Cestné prvky, Profilupy,
Fokus očná optika, a. s. a SPP Bratislava.
Ďakujeme Kataríne Němcovej,
Bibiáne Zelinovej a pedagógom
zo Strednej odbornej školy beauty služieb
v Bratislave za vedenie workshopov.
Za spoluprácu pri verejnej zbierke Biela pastelka
patrí naše poďakovanie Eve Amzler,
Dodovi Kuriľákovi, Patrikovi Hermanovi
a spoločnosti Klost, s. r. o.
Ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom,
ktorí pomáhali nám aj našim klientom.
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Krajské stredisko ÚNSS Košice
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice
055/632 47 15
unss.kosice@unss.sk
www.kosice.unss.sk

Personálne obsadenie krajského strediska
	Zuzana Mihályová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych
služieb
	Marta Pajkošová, zástupkyňa vedúcej KS, sociálna pracovníčka – inštruktorka
sociálnej rehabilitácie Košice, Sečovce
	Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie Košice,
Spišská Nová Ves
	Zlata Babuláková, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Michalovce, Sobrance, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany
Sylvia Szántóová, sociálna pracovníčka Rožňava
Ján Podolinský, sociálny poradca – inštruktor sociálnej rehabilitácie
Eva Matulová, sociálna poradkyňa
	Traja ďalší zamestnanci zabezpečujú pracovnú asistenciu, administratívne
a upratovacie práce.

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Druh služby
Základné sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia
Sprievodcovská a predčitateľská služba
Požičiavanie pomôcok
Výcvik používania pomôcky
Celkový súhrn

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

3

3

1

375

1 250

1 468

95

606

1 500

3

4

3

24

32

23

3

3

7

396

1 898

3 003
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Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2018
Počet
úkonov

Hodiny

375

1 250

1 468

59

82

61

sociálno-právne

265

449

571

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

260

455

545

11

16

21

v oblasti zamestnávania

7

8

9

pre sociálne prostredie

76

98

104

pre úpravu fyzického prostredia klienta

91

118

124

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

13

24

33

Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

v oblasti vzdelávania

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2018
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

95

606

1 500

6

12

36

Sebaobsluha

10

31

80

Nácvik práce s optickými pomôckami

31

58

140

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

19

31

82

Komunikácia

14

115

376

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

43

359

787

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb
Priestorová orientácia a samostatný pohyb

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2018
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

355

1 443

1 953

Terénna služba

132

455

1 050

Pobyt

0

0

0

Spolu

396

1 898

3 003

Vzdelávanie zamestnancov
Koncom roka 2017 sa začal akreditovaný kurz
pre sociálnych pracovníkov so zameraním
na sebaobsluhu ľudí so zrakovým postihnutím.
Tento kurz úspešne ukončili začiatkom roka
2018 Zuzana Mihályová a Sylvia Szántóová.

Ďalší akreditovaný kurz, ktorého zámerom bolo
vyškoliť inštruktorov sociálnej rehabilitácie
ÚNSS v oblasti priestorovej orientácie a samo
staného pohybu, absolvovali Zuzana Mihályová
a Sylvia Szántóová.
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Aktivity Krajského strediska
Projektové aktivity
Aj v roku 2018 našim aktivitám dominoval beh.
Večerný beh priamo na pristávacej a vzletovej
dráhe košického letiska Wizz Air Košice Runway
Run, účasť na charitatívnom behu VSE City Run,
či Košice Night Run. Spolupráca Karpatskej
nadácie a organizátorov Medzinárodného
maratónu mieru v Košiciach nám však priniesla
ďalší charitatívny program: Bež so srdcom.
Výťažok z behu vo výške 1 312 € bude použitý
na podporu klienta so zrakovým postihnutím
a na podporu terénnej práce.
V spolupráci s OZ Feman sme v knižnici
pre deti a mládež Nezábudka realizovali sériu
čítaní rozprávok v Braillovom písme spojenú
s prezentáciou a osvetou pre deti zo základných
škôl pod názvom: Rozprávkový detektív
alebo Čítanie do tmy, zúčastnili sme sa tiež
benefičného koncertu Tmavomodrý svet.
Vďaka programu Zdravé oči už v škôlke sme
v roku 2018 navštívili 43 MŠ v 32 mestách
a obciach nášho kraja a zrakové parametre sme

Program Bež so srdcom mal charitatívny charakter
a my sme vďaka nemu získali vyše 1300 €, ktoré
použijeme pre klienta so zrakovým postihnutím
i na podporu terénnej práce.

Deťom zo základných škôl sme v rámci podujatia Čítanie do tmy čítali z rozprávkových kníh písaných
v Braillovom písme.
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Medzinárodný maratón mieru – náš tím na stretnutí s Matejom Tóthom

skontrolovali 1 759 deťom. 264 deťom (15 %)
sme vystavili odporúčanie na podrobnejšie
vyšetrenie u detského očného lekára.

oceliarní uskutočnil charitatívny predaj týchto
výrobkov počas Košických rozprávkových
Vianoc.

Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Osvetové aktivity informujúce o službách
ÚNSS a živote so zrakovým postihnutím sme
zorganizovali pre viaceré základné a stredné
školy, študentov medicíny, v domovoch
sociálnych služieb a domovoch dôchodcov
a na pôde Košického samosprávneho kraja.
Karpatský euroregión Slovensko nám umožnil
ísť Hmatom za pamiatkami Spiša a prezrieť
si Spišský Jeruzalem, Spišskú Kapitulu
a významné pamiatky Levoče, ktoré sú súčasťou
UNESCO, v Tabačka Kulturfabrik v Košiciach
realizovať Kino pre nevidiacich a slabozrakých
ľudí s audiokomentárom. Tvorbu našich
klientov sme prezentovali na veľkonočnej
výstave v Zrkadlovej sieni v budove Košického
samosprávneho kraja a vo vianočnom stánku
U. S. Steel Košice, kde sa pod záštitou nadácie

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2018 poskytli 375 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 75 646,33 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 11,65 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2018
poskytli 95 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 48 380,48 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 30,39 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu
vykazovania hodín poskytovaných druhov so
ciálnych služieb Košickému samosprávnemu
kraju.

25

Hospodárenie
Výnosy 2018
Dotácia z VÚC Košice

106 276,81 €

Príspevok ÚPSVaR Košice

24 428,38 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky,
dotácie, zbierkové aktivity)

29 290,23 €

Spolu

159 995,42 €

Náklady 2018
Nákup materiálu, energií, opráv
Cestovné
Nákup služieb
Osobné náklady
Finančné náklady
Odpisy majetku
Spolu

10 803,41 €
3 260,07 €
14 291,76 €
116 687,45 €
1 962,00 €
12 990,73 €
159 995,42 €

Poďakovanie partnerom a donorom
Za finančnú podporu, ktorá nám umožnila
poskytovať sociálne služby v požadovanom
rozsahu a kvalite, ďakujeme Košickému
samosprávnemu kraju a tiež mestu Košice za
ochotu spolupracovať na rôznych aktivitách
a projektoch.
Za dlhoročné partnerstvo ďakujeme
1. Lions Clubu Košice a Ing. Ľubici Gaľovej.

Nácvik chôdze s bielou palicou

Poďakovanie patrí aj agentúre Progress
Promotion, Východoslovenskej energetike VSE,
Karpatskej nadácii, OZ Feman, Karpatský
euroregión Slovensko a Tabačke Kulturfabrik.
Ďakujeme všetkým podporovateľom, donorom,
prispievateľom 2 % z daní a dobrovoľníkom,
ktorí nám svojou podporou umožnili pomáhať
ľuďom so zrakovým postihnutím stať sa
aktívnou súčasťou spoločnosti.
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Krajské stredisko ÚNSS Nitra
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra
037/741 81 15
unss.nitra@unss.sk
www.nitra.unss.sk

Personálne obsadenie krajského strediska
	Petra Ajdariová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej
rehabilitácie
Erika Šodorová, sociálna pracovníčka
Martina Ivaničová, sociálna pracovníčka

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Druh služby
Základné sociálne poradenstvo

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

217

1 165

1 179

Sociálna rehabilitácia

148

626

1 227

Sprievodcovská a predčitateľská služba

0

0

0

Požičiavanie pomôcok

0

0

0

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

232

1 791

2 406

Celkový súhrn

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2018
Druh služby

Počet
úkonov

Hodiny

217

1 165

1 173

48

52

48

sociálno-právne

185

500

506

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

189

472

462

30

34

32

v oblasti zamestnávania

6

7

6

pre sociálne prostredie

47

76

68

pre úpravu fyzického prostredia klienta

10

21

47

3

3

4

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

v oblasti vzdelávania

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

Počet
klientov
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Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2018
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
úkonov

Hodiny

148

626

1 227

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

22

68

103

Sebaobsluha

19

43

83

Nácvik práce s optickými pomôckami

75

176

197

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

47

132

274

Komunikácia

31

36

55

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

38

171

516

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

			

Počet
klientov

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2018
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

221

1 302

1 443

Terénna služba

103

489

964

Pobyt

0

0

0

Spolu

232

1 791

2 406

Vzdelávanie zamestnancov
Martina Ivaničová v roku 2018 absolvovala
akreditovaný Kurz sebaobsluhy a Kurz priesto
rovej orientácie a samostatného pohybu pre
inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Oba kurzy
úspešne ukončila záverečnou skúškou a získa
ním certifikátu inštruktora sociálnej rehabili
tácie.

gramu Zdravé oči už v škôlke navštívili 35 MŠ,
v ktorých sme zrealizovali sériu meraní zrako
vých parametrov. Z celkového počtu 1 714 detí
sme 275 deťom (16 %) vydali odporúčanie nav
štíviť detského oftalmológa pre podozrenie
na rozvoj zrakovej poruchy.

Aktivity Krajského strediska
Projektové aktivity
V roku 2018 sme pokračovali v realizácii projektu Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti
pre všetkých, ktorý je zameraný na odstraňo
vanie bariér akéhokoľvek druhu a zdôrazňuje
dôležitosť tzv. univerzálneho navrhovania. Je
realizovaný v spolupráci s Úradom splnomoc
nenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoloč
nosti, ÚNSS a mestom Nitra v rámci projektu
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík.
V roku 2018 sme vďaka preventívnemu pro

Revitalizácia a debarierizácia vstupu do Matice
Slovenskej a Pošty 12.
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Výstavba schodiska Jurkovičova ul., pri ktorom nechýbajú ani vodiace línie.

Prezentačné, preventívne a informačné
aktivity
V priebehu roku 2018 sme uskutočnili viacero
prezentačných akcií pre širokú verejnosť, klientov
v zariadeniach sociálnych služieb, na akciách
miest, obcí či na pôde základných a stredných
škôl.
Aktívne sme spolupracovali s MsÚ Nitra, s Odborom investičnej výstavby a rozvoja na plánova
ných investičných akciách mesta (napr. výstavba
schodiska Jurkovičova ul., revitalizácia schodov
a vstupu do budovy Matice Slovenskej, kde sídli
Pošta Nitra, debarierizácia chodníkov, vybudova
nie priechodov pre chodcov, reflexné značenie
prístreškov MHD). S Odborom sociálnych služieb
sme spolupracovali pri aktualizácii a plnení
Komunitného plánu II., Akčného plánu s názvom
Nitra pre všetkých a PHSR.
Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2018 poskytli 217 klientom
a výška Ekonomicky oprávnených nákladov

Hospodárenie
Výnosy 2018
Dotácia z VÚC Nitra

42 712,50 €

Projekt – Podpora partnerstva
a dialógu v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík

2 229,18 €

Dotácia MPSVaR

2 385,85 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky,
dotácie, zbierkové aktivity)

8 485,07 €

Spolu

55 812,60 €

Náklady 2018
Nákup materiálu, energií, opráv

1 989,30 €

Cestovné

1 845,90 €

Nákup služieb

6 957,90 €

Osobné náklady
Finančné náklady
Odpisy majetku
Spolu

41 983,07 €
588,35 €
2 448,08 €
55 812,60 €
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na tento druh služby bola 25 695,55 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania špecializo
vaného sociálneho poradenstva predstavuje
sumu 8,60 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2018
poskytli 148 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 25 695,55 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu vykonávania
sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 8,60 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu

vykazovania hodín poskytovaných druhov so
ciálnych služieb Nitrianskemu samosprávnemu
kraju.
Poďakovanie partnerom a donorom
Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju,
ktorý nám svojou finančnou podporou umožnil
poskytovať sociálne služby v požadovanom
rozsahu a kvalite, i mestu Nitra za priestory.
Ďakujeme všetkým podporovateľom a dobro
voľníkom, ktorí nám počas celého roka
pomáhali.
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Krajské stredisko ÚNSS Prešov
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Kollárova 11, 080 01 Prešov
051/772 44 21
unss.presov@unss.sk
www.presov.unss.sk

Personálne obsadenie krajského strediska
Žofia Teplická, vedúca KS, sociálna poradkyňa – koordinátorka sociálnych služieb
(do 31. 3. 2018)
Katarína Šmajdová Búšová, vedúca KS, sociálna poradkyňa – koordinátorka
sociálnych služieb (od 15. 3. 2018)
Andrea Pavlovská, sociálna pracovníčka
Gabriela Lazorová, sociálna pracovníčka
Veronika Schmidtová, sociálna pracovníčka

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Druh služby
Základné sociálne poradenstvo

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

323

1 379

1 395

Sociálna rehabilitácia

195

598

1 012

Sprievodcovská a predčitateľská služba

5

25

30

Požičiavanie pomôcok

0

0

0

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

334

2 002

2 437

Celkový súhrn

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2018
Druh služby

Počet
úkonov

Hodiny

323

1 379

1 395

5

5

4

sociálno-právne

253

544

545

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

255

786

793

v oblasti vzdelávania

4

6

9

v oblasti zamestnávania

1

1

5

pre sociálne prostredie

16

36

39

pre úpravu fyzického prostredia klienta

1

1

0

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

0

0

0

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

Počet
klientov
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Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2018
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

195

598

1 012

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

12

91

257

Sebaobsluha

13

35

120

141

312

369

74

134

183

2

4

9

10

22

73

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

Nácvik práce s optickými pomôckami
Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami
Komunikácia
Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2018
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

319

1 487

1 239

Terénna služba

167

508

1 122

Pobyt

10

7

75

Spolu

702

2 002

2 437

Vzdelávanie zamestnancov
Katarína Šmajdová Búšová sa zúčastnila na
vzdelávaní nových zamestnancov ÚNSS a spolu
s Veronikou Schmidtovou absolvovali školenie
o kompenzačných a optických pomôckach
pre ľudí so zrakovým postihnutím. Viacerí
zamestnanci krajského strediska úspešne
absolvovali a ukončili skúškami akreditovaný
Kurz inštruktorov sociálnej rehabilitácie.
V rámci neho absolvovali moduly:
Modul 1:
Priestorová orientácia a samostatný pohyb
pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie (Katarína
Šmajdová Búšová, Gabriela Lazorová, Veronika
Schmidtová)
Modul 2:
Sebaobsluha pre inštruktorov sociálnej rehabi
litácie (Gabriela Lazorová, Veronika Schmidtová)
Modul 5:
Inštruktor informačných technológií pre zrakovo
postihnutých (Katarína Šmajdová Búšová)

Katarína Šmajdová Búšová a Andrea Pavlovská
absolvovali tiež školenie práce s prístrojom
Plusoptix a vyhodnocovania nameraných
parametrov u detí.

Aktivity Krajského strediska
Projektové aktivity
V dňoch 13.–15. 8. 2018 sa uskutočnil rehabili
tačný pobyt Môžem to zvládnuť aj sám.
Zúčastnilo sa ho 14 účastníkov (slabozrakí
a nevidiaci klienti, ako aj ich sprievodcovia).
Zámerom pobytu bolo viesť účastníkov k väčšej
samostatnosti a dôvere vo svoje schopnosti
v rámci sebaobsluhy a vytvoriť priestor na
vzájomné spoznanie sa a zdieľanie svojich
skúseností. Pobyt sme realizovali vďaka granto
vému programu ÚNSS a podpore spoločnosti
PREMETAL MON, s. r. o. Pri príležitosti Dňa nevidiacich sme v spolupráci s Knižnicou P. O. Hviez
doslava v Prešove a Slovenskou knižnicou pre
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Pobyt „Dokážem to zvládnuť aj sám“ – nácvik
sebaobsluhy – práca s marcipánom

Pobyt „Dokážem to zvládnuť aj sám“ – nácvik
sebaobsluhy – navliekanie nití do ihiel

na rozvoj chyby zraku odporúčaná návšteva
detského oftalmológa.

Pobyt „Dokážem to zvládnuť aj sám“ – spoločná
fotografia účastníkov s pracovníčkami KS

nevidiacich M. Hrebendu v Levoči zorganizovali
Workshop Slovo na dotyk. Cieľom bolo predstaviť verejnosti ponuku rôznorodých knižničnoinformačných služieb pre nevidiacich a slabo
zrakých ľudí, zaujímavosti o braillovskej tlači,
o tvorbe zvukových a reliéfnych kníh.
Účastníci si mohli sami ako nevidiaci vyskúšať
„čítanie” hmatom. Súčasťou podujatia bola
diskusia s nevidiacim klientom, ktorý tieto
služby aktívne využíva. Meranie zrakových
parametrov v rámci programu Zdravé oči už
v škôlke absolvovalo v roku 2018 1507 detí,
pričom 167 z nich (11 %) bola pre podozrenie

Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Dňa 5. 7. 2018 sme sa zúčastnili sprístupnenia
audio deskriptívneho sprievodcu kostolíkom sv.
Michala Archanjela pre nevidiacich a slabozra
kých v Ľubovnianskom múzeu v Starej Ľubovni.
V spolupráci s TV JOJ sme sa 16. 12. 2018
zúčastnili natáčania v Observatóriu na Kolonic
kom sedle, kde sa prezentovala reliéfna hviezd
na obloha pre nevidiacich a slabozrakých.
Uskutočnili sme viacero prezentačných a informačných aktivít pre širokú verejnosť, študentov
vysokých škôl v odbore špeciálna pedagogika
a sociálna práca, očných lekárov a zamestnan
cov Spojenej školy Pod Papierňou v Bardejove.
Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2018 poskytli 323 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 26 741,84 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 8,85 €. Služby sociálnej
rehabilitácie sme v roku 2018 poskytli 195
klientom a výška ekonomicky oprávnených
nákladov na tento druh služby bola 43 198,11 €.
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Hospodárenie
Výnosy 2018
Dotácia z VÚC Prešov
Dotácia MPSVaR

54 749,28 €
7 719,96 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky,
dotácie, zbierkové aktivity)

11 120,25 €

Spolu

73 589,49 €

Náklady 2018
Nákup materiálu, energií, opráv

5 642,95 €

Cestovné

2 780,17 €

Nákup služieb

9 950,32 €

Osobné náklady
Finančné náklady
Odpisy majetku
Spolu

53 220,16 €
370,97 €
1 624,92 €
73 589,49 €

Hodinová sadzba na 1 hodinu vykonávania so
ciálnej rehabilitácie predstavuje sumu 10,77 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazova
nia hodín poskytovaných druhov sociálnych
služieb Prešovskému samosprávnemu kraju.
Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
Prešovskému samosprávnemu kraju, mestu Pre
šov, PKO Prešov, autoservisu PROFI – PRIBULA,
s. r. o., spoločnostiam PREMETAL MON, s. r. o.,
O.S.V.O. comp, a. s. a VIN COM, s. r. o. Ďakujeme
dlhoročným partnerom Lions Club-u Prešov,
LOOK OČNEJ OPTIKE v Prešove, Knižnici P. O.
Hviezdoslava v Prešove, Slovenskej knižnici pre
nevidiacich M. Hrebendu a Prešovskému dobrovoľníckemu centru. Chceme poďakovať všetkým
dobrovoľníkom, podporovateľom a prispievate
ľom 2 % z daní. Vďaka vám všetkým sme mohli
pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím.

Infostánok k Bielej pastelke v Prešove – spoločná fotografia
pracovníčok KS so zástupkyňami KPOH v Prešove a spoločnosti
Novartis, s očnými lekárkami a členom ZO Prešov.
Dvaja okoloidúci si skúšajú
chôdzu s bielou palicou pomocou
simulačných okuliarov.
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Krajské stredisko ÚNSS Trenčín
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Námestie sv. Anny 9, 911 01 Trenčín
032/652 33 13
unss.trencin@unss.sk
www.trencin.unss.sk

Personálne obsadenie krajského strediska
	Zora Sdurková, vedúca KS, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej
rehabilitácie
Lenka Riečická, sociálna pracovníčka

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

237

951

968

Sociálna rehabilitácia

101

191

367

Sprievodcovská a predčitateľská služba

0

0

0

Požičiavanie pomôcok

0

0

0

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

243

1 142

1 335

Základné sociálne poradenstvo

Celkový súhrn

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2018
Druh služby

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

243

951

968

22

22

21

sociálno-právne

198

553

447

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

188

299

435

v oblasti vzdelávania

3

3

1

v oblasti zamestnávania

6

7

5

pre sociálne prostredie

37

49

38

pre úpravu fyzického prostredia klienta

16

16

18

2

2

2

pri vyrovnávaní sa s postihnutím

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím
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Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2018
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
úkonov

Hodiny

101

191

350

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

10

21

31

Sebaobsluha

58

61

93

Nácvik práce s optickými pomôckami

13

14

6

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

43

75

176

Komunikácia

4

20

44

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

2

0

0

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

			

Počet
klientov

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2018
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

230

897

745

82

245

590

Pobyt

0

0

0

Spolu

243

1 142

1 335

Ambulantná služba
Terénna služba

Vzdelávanie zamestnancov
V prvom polroku 2018 ukončila Lenka Riečická
Kurz sebaobsluhy pre inštruktorov sociálnej
rehabilitácie úspešným absolvovaním záve
rečných testov a splnením podmienok na
získanie certifikátu inštruktora sociálnej
rehabilitácie.

Aktivity Krajského strediska
Projektové aktivity
Pri príležitosti Marca – mesiaca knihy sme pripravili besedu pre našich klientov vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, kde sa mohli
oboznámiť s novými titulmi zvukových kníh
a možnosťou sledovania filmov s audiokomen
tárom.
S programom Zdravé oči už v škôlke sme v roku
2018 navštívili 32 MŠ v Trenčianskom kraji.
Zrakové parametre sme odmerali 1 618 deťom
a vydali 215 (13 %) odporúčaní na podrobnejšie
vyšetrenie u detského očného lekára.

Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
V máji sme priblížili naše služby a predstavili
kompenzačné a optické pomôcky klientom
aj širokej verejnosti na podujatí Týždeň zdravia
v Partizánskom a v závere roka v Novom Meste
nad Váhom. V novembri sme v spolupráci
so spoločnosťou Tyflocomp, s. r. o., uskutočnili
výstavu kompenzačných pomôcok predovšet
kým pre pracovníkov Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny v Púchove, ktorá mala veľmi pozi
tívny ohlas. Okrem verejnosti a pracovníkov
z kompenzačného oddelenia sa akcie zúčastnili
aj pracovníčky z Centra sociálnych služieb.
Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2018 poskytli 237 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 17 941,71 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
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Hospodárenie
Výnosy 2018
Dotácia z VÚC Trenčín

22 000,00 €

Príspevok ÚPSVaR Trenčín

3 093,44 €

Dotácia MPSVaR

4 261,16 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky,
dotácie, zbierkové aktivity)

8 698,54 €

Spolu

38 053,14 €

Náklady 2018
Nákup materiálu, energií, opráv

729,86 €

Cestovné

1 390,74 €

Nákup služieb

7 234,62 €

Osobné náklady
Finančné náklady
Odpisy majetku
Spolu

26 735,74 €

Čítanie pomocou elektronickej lupy.

337,26 €
1 624,92 €
38 053,14 €

predstavuje sumu 8,92 €. Služby sociálnej reha
bilitácie sme v roku 2018 poskytli 101 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 17 941,71 €. Hodinová
sadzba na 1 hodinu vykonávania sociálnej
rehabilitácie predstavuje sumu 8,92 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych

Z prezentácie optických a kompenzačných pomôcok.

služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazova
nia hodín poskytovaných druhov sociálnych
služieb Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
Ďakujeme Trenčianskym minerálnym vodám,
a. s., za sponzorský dar a všetkým podporovate
ľom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú nám
aj našim klientom počas celého roka.

Malí škôlkari nás prekvapili a potešili diplomom.
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Krajské stredisko ÚNSS Trnava
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Trhová 2, 917 01 Trnava
033/551 27 06
unss.trnava@unss.sk
www.trnava.unss.sk

Personálne obsadenie krajského strediska
	Lenka Patyiová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych služieb
(návrat z RD 1. 10. 2018)
	Andrea Remenárová, vedúca KS, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej
rehabilitácie (do 30. 9. 2018)
Zuzana Morávková, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Eva Nagyová, sociálna pracovníčka
Klaudia Zacharová, sociálna pracovníčka
Renáta Danišová, sociálna pracovníčka (od 16. 4. 2018)
Petra Vančová Gregušová, sociálna pracovníčka (do 18. 4. 2018)

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

1

1

0

303

1 491

2 987

Sociálna rehabilitácia

91

325

1 066

Sprievodcovská a predčitateľská služba

18

31

64

Požičiavanie pomôcok

0

0

0

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

309

1 848

4 118

Základné sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo

Celkový súhrn
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Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2018
Počet
úkonov

Hodiny

303

1 491

2 987

pri vyrovnávaní sa s postihnutím

31

50

79

sociálno-právne

79

127

273

241

604

1 427

11

23

73

5

5

13

200

629

1 011

34

50

106

2

3

5

Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok
v oblasti vzdelávania
v oblasti zamestnávania
pre sociálne prostredie
pre úpravu fyzického prostredia klienta
pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2018
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

91

325

1 066

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

12

51

158

Sebaobsluha

41

103

378

Nácvik práce s optickými pomôckami

17

19

51

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

22

49

146

Komunikácia

35

100

325

3

3

8

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2018
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

213

826

1 294

Terénna služba

214

1006

2 759

Pobyt

7

16

66

Spolu

309

1848

4 118

Miesto poskytnutia služby

Vzdelávanie zamestnancov
Pracovníčky KS v roku 2018 absolvovali akredito
vané kurzy sebaobsluhy a priestorovej orientácie
a samostatného pohybu. Pracovníčky Klaudia
Zacharová a Eva Nagyová úspešne ukončili akre
ditovaný kurz zameraný na získanie zručností

a vedomostí v oblasti sociálnej rehabilitácie za
meranej na sebaobsluhu a pracovníčka Klaudia
Zacharová úspešne absolvovala aj vzdelávanie
v oblasti priestorovej orientácie a samostatného
pohybu a splnila tak podmienky na získanie
certifikátu inštruktora sociálnej rehabilitácie.
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Aktivity Krajského strediska
Projektové aktivity
Aj v roku 2018 sme nadviazali na úspešný pre
ventívny program Zdravé oči už v škôlke. Zrako
vé parametre sme skontrolovali 1974 deťom
v 37 materských školách. Na základe vykonané
ho skríningového merania sme 281 detí (14 %)
odporučili na podrobnejšie vyšetrenie u detské
ho oftalmológa. V lete 2018 sme zorganizovali
diabetický pobyt v Belušských Slatinách. Počas
tohto pobytu sme 13 účastníkom so zrakovým
postihnutím z nášho kraja priblížili zdravý spô
sob života človeka s diabetom. Pobyt bol reali
zovaný vďaka finančnej podpore MPSVaR SR.
Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Rovnako ako po minulé roky sme nechýbali
na podujatí Dvor nádeje, ktorý sa realizuje
popri trnavských Dňoch zdravia. Prezentovali
sme tu nami poskytované sociálne služby
v podobe sociálneho poradenstva a sociálnej
rehabilitácie, okoloidúci mali taktiež možnosť
zakúpiť si výrobky našich klientov. Poslanie

Počas rekondičného pobytu zameraného na
nevidiacich diabetikov sa mohli klienti oboznámiť
aj s topánkami pre cukrovkárov.

a činnosť našej organizácie sme prezentovali
aj v rámci Dňa otvorených dverí v DSS Borský
Mikuláš v Strednej zdravotníckej škole v Skalici.
Oblasť práce sociálneho pracovníka a špecifiká
cie zrakového postihnutia sme priblížili i žia
kom Základnej školy v Gbeloch a študentom

Spoločné foto účastníkov diabetického pobytu v Belušských Slatinách
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Trnavskej univerzity v Trnave. S Knižnicou Juraja
Fándlyho sme pre nevidiacich a slabozrakých
pravidelne pripravovali premietanie filmov
s audiokomentárom.
Hospodárenie
Výnosy 2018
Dotácia z VÚC Trnava

76 800,00 €

Dotácia MPSVaR

7 059,00 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky,
dotácie, zbierkové aktivity)

8 102,16 €

Spolu

91 961,16 €

Náklady 2018
Nákup materiálu, energií, opráv

1 964,98 €

Cestovné

2 826,80 €

Nákup služieb

12 951,03 €

Osobné náklady

74 006,38 €

Finančné náklady
Spolu

211,97 €
91 961,16 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2018 poskytli 303 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 54 820,67 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 9,44 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2018
poskytli 91 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 36 547,11 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 9,44 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu
vykazovania hodín poskytovaných druhov
sociálnych služieb Trnavskému samosprávnemu
kraju.
Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
Trnavskému samosprávnemu kraju, mestu
Trnava, Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave
a nákupnému centru City Aréna.

Pravidelne sa zapájame do dopravno-osvetového podujatia
pri príležitosti Svetového dňa bielej palice.

Sociálna poradkyňa Zuzana Morávková
z KS v Trnave sprevádza klientku.

41

Krajské stredisko ÚNSS Žilina
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Karpatská 10, 010 08 Žilina
041/565 23 69
unss.zilina@unss.sk
www.zilina.unss.sk

Pod správou KS Žilina poskytuje služby ľuďom so zrakovým postihnutím
Stredisko sociálnej rehabilitácie
Adresa: B. Bullu 13, 036 08 Martin
tel.:
043/428 19 09
e-mail: unss.martin@unss.sk
Personálne obsadenie krajského strediska
Erika Kanátová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych
služieb
Eva Machovská, sociálna pracovníčka
Mária Rajtarová, sociálna pracovníčka (do 30. 4. 2018)
Denisa Veselovská, sociálna pracovníčka (od 4. 6. 2018)
	Milota Strončeková, sociálna pracovníčka (Stredisko sociálnej rehabilitácie
v Martine)

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2018
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

1

1

1

Špecializované sociálne poradenstvo

331

1 519

2 405

Sociálna rehabilitácia

212

459

1 160

37

61

81

Požičiavanie pomôcok

5

15

17

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

338

2 055

3 664

Základné sociálne poradenstvo

Sprievodcovská a predčitateľská služba

Celkový súhrn
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Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2018
Počet
úkonov

Hodiny

331

1 519

2 405

30

32

36

sociálno-právne

247

474

762

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

267

725

1 165

9

10

9

v oblasti zamestnávania

13

15

19

pre sociálne prostredie

121

235

368

pre úpravu fyzického prostredia klienta

0

0

0

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

9

28

45

Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

v oblasti vzdelávania

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2018
Druh služby

Poskytnutá služba

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

212

459

1 160

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

17

22

40

Sebaobsluha

56

106

378

Nácvik práce s optickými pomôckami

108

132

240

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

107

124

194

4

29

111

17

46

198

Komunikácia
Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2018
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

319

1 565

2 220

Terénna služba

103

490

1 444

Pobyt

0

0

0

Spolu

338

2 055

3 664

Vzdelávanie zamestnancov
Eva Machovská absolvovala akreditované vzde
lávanie v kurze Sebaobsluha pre inštruktorov

sociálnej rehabilitácie, ktorý úspešne ukončila
záverečnými skúškami.
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Nechýbali sme ani na festivale Inter NOS, kde si náv
števníci mohli vyskúšať zábavné hry pre nevidiacich.

Nácvik chôdze s bielou palicou počas
festivalu.

Zrakové parametre sme skontrolovali 2 131 de
ťom, pričom u 392 z nich (18 %) sa vyskytlo
podozrenie na rozvoj refrakčnej poruchy, preto
sme im vydali odporúčanie navštíviť detského
oftalmológa.

Náš projekt Zdravé oči už v škôlke je medzi deťmi
obľúbený.

Aktivity Krajského strediska
Projektové aktivity
Cieľom projektu Zvýšenie zručností a vedomostí
občanov so zrakovým postihnutím bola realizá
cia kurzu sociálnej rehabilitácie na získanie zruč
nosti v oblasti tradičných remesiel. Zúčastnili
sa ho zrakovo postihnutí z Martina a okolia.
Program Zdravé oči už v škôlke nás v roku 2018
zaviedol do 45 MŠ v 42 mestách a obciach ŽSK.

Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Na podujatí uskutočnenom pod záštitou predsedníčky ŽSK s názvom Orava bez bariér sme
prezentovali nielen činnosť a poslanie ÚNSS,
ale aj kompenzačné a optické pomôcky pre
zrakovo postihnutých, vodiaceho psa ako jednu
z možných kompenzačných pomôcok a iné
formy pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím.
S Lions Clubom Žilina a MUDr. Martinou
Molitorovou sme sa podieľali na podujatiach
Svetového týždňa glaukómu, na ktorom sme
prezentovali kompenzačné i optické pomôcky
a informovali širokú verejnosť o činnosti a sociál
nych službách ÚNSS. Popisy v Braillovom písme
sme pripravovali k exponátom XVI. ročníka cyklu
Fragmenty z prírody pod názvom Naše sovy
a iné dravce v Slovenskom múzeu jaskyniarstva
a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši.

44

Výročná správa 2018 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Hospodárenie
Výnosy 2018
Dotácia z VÚC Žilina

54 748,10 €

Príspevok ÚPSVaR Žilina

1 563,22 €

Príspevok ÚPSVaR Martin

3 684,44 €

Dotácia MPSVaR

1 864,25 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky,
dotácie, zbierkové aktivity)

15 716,60 €

Spolu

77 576,61 €

Náklady 2018
Nákup materiálu, energií, opráv

2 689,19 €

Cestovné

3 803,82 €

Nákup služieb

10 744,25 €

Osobné náklady

56 393,49 €

Finančné náklady

1 735,86 €

Odpisy majetku

2 210,00 €

Spolu

77 576,61 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2018 poskytli 331 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov

na tento druh služby bola 51 212,35 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 8,87 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2018
poskytli 212 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 22 255,31 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 9,82 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu
vykazovania hodín poskytovaných druhov
sociálnych služieb Žilinskému samosprávnemu
kraju.
Poďakovanie partnerom
a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
Žilinskému samosprávnemu kraju, mestám
Žilina a Martin.
Vďaka za dlhoročné partnerstvo patrí Lions
Clubu Žilina, týždenníkom MY Žilinské noviny
a MY Kysucké noviny, hypermarketu Tesco
Žilina, Jukop, s. r. o., Optike JaŠ, Optike D3R,
SPP – distribučnému centru Žilina, Slovenskému
komornému divadlu Martin, DPMŽ, MŠK Žilina,
OC Mirage a spoločnosti BILLA.

Už tradične sa zapájame do preventívnych aktivít počas Svetového
týždňa glaukómu.
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Výrazný úspech legislatívnej činnosti
V roku 2018 sme v úzkej spolupráci s ďalšími
organizáciami občanov so zdravotným
postihnutím dosiahli výrazný úspech pri
presadzovaní našich návrhov do zákona
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia.
Päť podporených návrhov
V NR SR sa chopili iniciatívy viacerí poslanci
Výboru NR SR pre sociálne veci vrátane predsedníčky tohto výboru. Na spoločnom rokovaní
s členmi výboru za účasti zástupcov viacerých
organizácií občanov so zdravotným postihnu
tím sme spoločne predložili osem zásadných
pripomienok. Z nich si členovia výboru zo stra
ny Smer – Sociálna demokracia osvojili päť
návrhov, ktoré boli NR SR schválené:
•h
 odinová sadzba na osobnú asistenciu sa
zvýšila z 2,78 € na 3,82 €,
•u
 pustilo sa od sledovania príjmu osoby s ťaž
kým zdravotným postihnutím pri posudzovaní
nároku na peňažný príspevok na osobnú asis
tenciu,
•u
 pustilo sa od podrobného vykazovania čin
nosti osobného asistenta,
• z výšila sa hranica príjmu osoby s ťažkým zdra
votným postihnutím podmieňujúca nárok na
poskytovanie peňažného príspevku na opatro
vanie v nezníženej výške,
•u
 pustilo sa od zníženia výšky peňažného prí
spevku na opatrovanie v prípade, ak dieťa
s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje
školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín
týždenne.

Poslanci si neosvojili náš návrh, aby sa pri
poskytovaní peňažných príspevkov na kúpu
cenovo vysoko náročných kompenzačných
pomôcok, na kúpu motorových vozidiel a na
kúpu psa so špeciálnym výcvikom poskytoval
peňažný príspevok i osobám s ťažkým
zdravotným postihnutím s príjmom nad
5-násobok sumy životného minima.
Marakéšska zmluva
V štátoch EÚ aj inde vo svete vrátane Sloven
ska sa do legislatívy upravujúcej autorské právo
transponovali ustanovenia Marakéšskej zmluvy
o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre
osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo
postihnuté inou poruchou čítania, čo dáva
možnosť i občanom Slovenskej republiky
získať knihy či iné tlačené materiály v prístup
ných formátoch zo štátov, ktoré sú signatármi
tejto zmluvy. Dochádza tak k realizácii úsilia
o sprístupnenie kníh vo vhodných formátoch,
o čo sa nevidiaci a slabozrakí na celom svete
usilovali mnoho rokov.
Sociálne podniky dostali zelenú
Schválený bol i zákon o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch. Až budúcnosť ukáže,
aký bude jeho prínos pre zamestnávanie obča
nov so zdravotným postihnutím. V roku 2019,
roku predvolebnom, už neočakávame výrazné
legislatívne iniciatívy zo strany Vlády SR. Zdá sa,
že očakávané zákony, najmä zákon o výstavbe
a zákon o dlhodobej starostlivosti, sa ani v tomto
volebnom období nedočkajú schválenia.
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CETIS – informačné technológie
pre ľudí so zrakovým postihnutím
Centrum technických a informačných
služieb (CETIS) je špecializované pracovisko
ÚNSS, ktorého poslaním je vzdelávanie
a poradenstvo pre ľudí so zrakovým
postihnutím v oblasti IT a ich využívania
pri vzdelávaní, zamestnávaní a podpore
nezávislého života. Ide najmä o sprístupňovanie informácií, informačno-komunikač
ných technológií, ako aj o rozvoj schopností
nevidiacich a slabozrakých ľudí potrebných
na ich využívanie.
Počítačové kurzy a nácvik práce
s technicky náročnými pomôckami
V roku 2018 sme v rámci oddelenia CETIS a na
krajských strediskách ÚNSS vyškolili 5 klientov –
účastníkov základných počítačových kurzov,
v rámci ktorých sme sa venovali výučbe práce
s počítačom s asistenčným softvérom JAWS
pre nevidiacich a so zväčšovacím programom
Magic pre slabozrakých používateľov. Okrem
toho sme školili 149 klientov v oblasti nácviku
práce s technicky náročnými pomôckami, čo
zahŕňa prácu s mobilnými telefónmi, výučbu
v konkrétnych oblastiach práce s počítačom
a elektronickými čítacími lupami.
Sprístupňovanie internetových stránok
a softvéru
Naďalej sme sa intenzívne venovali poraden
stvu pri sprístupňovaní webových stránok a in
formácií na internete. Dlhodobo spolupracuje
me pri sprístupňovaní internetových sídiel
verejnej správy. Tradične vyhodnocujeme prí
stupnosť webových sídiel samospráv pre súťaž
Zlatý erb, v roku 2018 ich bolo 81. Súťaž má aj
motivačný vplyv, čo sa prejavuje systematickým
zvyšovaním úrovne prístupnosti webových
sídiel samosprávnych krajov, miest a obcí.
V rámci vyhodnotenia súťaže Zlatý erb 2018
získal Cenu pre osobnosť za mimoriadny

prínos v oblasti informatizácie slovenských
samospráv Vojtech Regec, dlhoročný spolupra
covník ÚNSS.
Označovanie liekov Braillovým písmom
Už trinásť rokov (od roku 2005) systematicky
poskytujeme farmaceutickým firmám poraden
stvo pri povinnom popisovaní liekov Braillovým
písmom, čo zásadne zvyšuje nezávislosť nevi
diacich ľudí pri ich používaní.
Osveta
Osvetu o technických možnostiach prekonáva
nia dôsledkov ťažkého zrakového postihnutia
šírime prostredníctvom výstav, seminárov
a konferencií. Záujem o tieto služby výrazne
presahuje naše možnosti limitované najmä
dostupnými zdrojmi financovania.
Rozvoj Blindrevue.sk
V roku 2018 sme pokračovali v uverejňovaní
článkov a návodov na stránkach elektronického
časopisu Blindrevue.sk. Venovali sme sa
prístupnosti Google online nástrojov –
Keep (písanie poznámok a úloh), Prekladač,
Formuláre, napísali sme článok o televíznom
archíve RTVS Dokorán – špeciálne upravenom
pre ľudí so zrakovým či sluchovým postihnutím,
pokračovali sme v uverejňovaní článkov
o cloudovom kancelárskom balíku Microsoft
Office 365 či rôznych aplikáciách pre mobilný
operačný systém Android.
Komentované TV vysielanie
Digitálni televízni vysielatelia sú povinní vysielať
určitý podiel programov s komentárom
pre nevidiacich. CETIS pravidelne na stránkach
ÚNSS (http://unss.sk/komentovane-tv.php)
zverejňuje zoznam programov, ktoré slovenské
televízie vysielajú s audiokomentárom.
Na uvedenej stránke si môžu záujemcovia
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prečítať aj návod, ako aktivovať funkciu
audiokomentára v TV prijímači.
Služba RoboBraille
RoboBraille (robobraille.org/sk) je webová
a e-mailová služba, ktorá umožňuje automatic
kú konverziu dokumentov do viacerých typov
formátov prístupných pre ľudí so zrakovým po
stihnutím, ako aj ľudí s problémami pri čítaní.
Služba je pri nekomerčnom použití bezplatná
a nevyžaduje registráciu. CETIS spolupracoval
Ján Podolinský pri testovaní aplikácie priamo
v múzeu.

Nevidiaci čítajúci text na braillovskom riadku.

na slovenskej lokalizácii služby RoboBraille, kto
rá je používateľom k dispozícii od 14. júna 2018.
Verejnosti odbornej i laickej sme ju predstavili
aj na konferencii Braillovo písmo – jeho význam
v 21. storočí a jeho budúcnosť.

Hovoriace múzeum
Spolupracovali sme so spoločnosťou
T-Systems na uľahčení orientácie v priestoroch
expozície Rodošto – pamätný dom Františka II.
Rákocziho vo Východoslovenskom múzeu
v Košiciach prostredníctvom mobilnej aplikácie
Sám v múzeu.

„Aplikácia prináša plnohodnotnejší zážitok pri
návšteve expozície. Vďaka inštalovanej techno
lógii lokalizačných senzorov Proximity Beacon,
ich komunikácie s mobilným telefónom,
šikovnosti mladých ľudí, študentov Technickej
univerzity v Košičiach, a podpore spoločnosti
T-System Slovakia má nevidiaci či slabozraký
návštevník k dispozícii pomocníka, ktorý mu
sprostredkuje opis priestorov, jednotlivých
exponátov, upozorní ho na prekážky
v pohybe či navedie do smeru prehliadky.
Projekt preukázal použiteľnosť a prínosy tejto
technológie aj pre hendikepovaných ľu
 dí,“
Ján Podolinský, pracovník ÚNSS,
ktorý zároveň s vývojármi
spolupracoval.

Účasť na projekte IT 4 all
Cieľom projektu bolo posilniť zamestnateľnosť
a inklúziu ľudí so znevýhodnením (telesné postihnutie, sociálne znevýhodnenie) a prostred
níctvom inovatívneho modelu pre rozvoj indivi
duálneho pracovného potenciálu im pomôcť pri
integrácii do pracovného prostredia v IT sektore.
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Pokračovali sme v odstraňovaní
architektonických bariér
V priebehu roka 2018 sme v rámci Oddelenia
prevencie dopravných a architektonických
bariér posúdili a vydali záväzné stanoviská
z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím
k 247 projektom pre stavebné konanie, k 197
projektom pre územné konanie a zúčastnili
sa 84 kolaudačných konaní. V prípade potreby
bolo projektantom poskytnutých 91 konzul
tácií a 12 návrhov riešení. Z posudzovaných
projektov bol v Bratislave najvýznamnejším
Polyfunkčný súbor Eurovea 2. V Košiciach to
bolo pokračovanie modernizácie električko
vých tratí a Košická futbalová aréna.

Z metodickej činnosti
Vypracovali sme školiaci materiál pre Mestskú
políciu hlavného mesta SR Bratislavy zameraný
na identifikáciu dopravných a architektonických
bariér v uliciach a iných vonkajších verejných
priestoroch. Pripomienkovali sme pripravovanú
zmenu normy STN 73 6425 Stavby pre dopra
vu. Autobusové, trolejbusové a električkové
zastávky. Pripomienkovali sme TP 048
(technické podmienky) Navrhovanie debarie
rizačných opatrení pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie na pozem
ných komunikáciách v gescii Ministerstva
dopravy a výstavby SR, Sekcie cestnej dopravy
a pozemných komunikácií. Pripomienkovali
sme TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruk
túry v gescii Ministerstva dopravy a výstavby
SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
Pripomienkovali sme TP 023 Použitie, kvalita
a systém hodnotenia dopravných a parkovacích
zariadení, taktiež v gescii Ministerstva dopravy
a výstavby SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Aktívne sme sa zúčastnili
na pilotnom projekte Návrh stratégie zabezpe
čenia prístupnosti pre všetkých v spolupráci
s mestom Nitra a Úradom splnomocnenca

Priechod pre chodcov s reliéfnymi úpravami

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Projekt beží v rámci Podpory partnerstva a dia
lógu v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík. Poskytovali sme konzultácie firme
AI-MAPS, s. r. o., k vývoju Softvéru na tvorbu
hmatových orientačných máp.

Z osvetovej činnosti
Aktívne sme sa zúčastnili na konferencii
WhatCity?, ktorá bola súčasťou podujatia Street
Festival WhatCity? na Mickiewiczovej ulici
v Bratislave. Hlavným cieľom konferencie bolo
poukázať na možnú premenu rušnej a tranzit
nej Mickiewiczovej ulice na príjemnejšie miesto
pre obyvateľov i návštevníkov Starého mesta.
Realizovali sme školenia pre Mestskú políciu
hlavného mesta SR Bratislavy zamerané
na identifikáciu bariér.
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Aktívne sme sa zúčastnili na odbornom interak
tívnom vzdelávacom seminári pod gesciou
Ministerstva kultúry SR: Otvorené – ústretové –
prístupné.
Zúčastnili sme sa na Týždni otvoreného vlád
nutia 2018: Ľudia za záclonou, alebo zapájanie
zraniteľných a okrajových skupín do tvorby
verejných politík. Spolupracovali sme na článku
o našej aktívnej účasti na konferencii a festivale
WhatCity? do časopisu Dúha. Poskytli sme
rozhovor pre Rádio Regina k semináru
Otvorené – ústretové – prístupné.
O rekonštrukcii križovatiek v Košiciach,
z hľadiska debarierizácie, sme hovorili v Rádiu
Košice či pre denník Korzár.

Spolupráca
Nadviazali sme spoluprácu s Ministerstvom
dopravy a výstavby SR a Dopravným podnikom
Bratislava pri riešení problémov s informačným
akustickým systémom na zastávkach MHD.

Vodiaci pás na priechode pre chodcov

Uzavreli sme dohodu s MsP hlavného mesta
SR Bratislavy o novej náplni jej činnosti
počas Dňa bielej palice i následnej rutinnej
činnosti identifikácie dočasných bariér.
Bratislavskej mestskej knižnici sme pomohli
pri sprístupňovaní knižničných priestorov pre
ľudí so zrakovým postihnutím. Aktívne sme
komunikovali s Oddelením správy komunikácií
Magistrátu hlavného mesta Bratislavy pri
návrhu debarierizačných opatrení na Moste
SNP. Spolupracovali sme s poslancom mesta
Trenčín pri identifikácii bariér v Trenčíne
z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím.
Pomáhali sme Železniciam Slovenskej republiky
pri návrhu debarierizačných opatrení na
Hlavnej stanici v Bratislave. Spolupracovali
sme s Univerzitou Komenského a Slovenskou
technickou univerzitou pri návrhu reliéfneho
plánu do areálu Mlynskej doliny. Vypracovali
sme návrh parciálnych riešení pri odstraňovaní
bariér v meste Lučenec.

Kontrastné označenie presklenej steny
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Spolková činnosť
Členovia ÚNSS
V ÚNSS sú na základe dobrovoľnosti organizo
vaní nevidiaci a slabozrakí ľudia bez ohľadu
na vek – dospelí i deti, ich rodičia, príbuzní,
priatelia a priaznivci. Našimi elementárnymi
organizačnými článkami sú základné organizá
cie (ZO), ktoré vykonávajú svoju činnosť na
základe územnej pôsobnosti. K 31. 12. 2018 sme
ich mali 62, organizovaných v nich bolo 3 694
členov. Elektronická evidencia nám uľahčuje
získavať informácie o štruktúre členskej základne (napr. z hľadiska stupňa zrakového postihnu
tia, veku, zamestnanosti, gramotnosti, sociálne
ho prostredia a pod.), vďaka čomu dokážeme
na celoštátnej i regionálnych úrovniach určovať
priority pri riešení potrieb jednotlivých cieľových
skupín a adresovať im špecifické informácie.
Štruktúra členov ÚNSS z hľadiska stupňa
zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia
Nevidiaci

Podiel v %
8,89

Prakticky nevidiaci

34,28

Slabozrakí

37,87

Bez zrakového postihnutia

18,95

Našimi členmi sú aj osoby s kombinovaným
postihnutím, t. j. ľudia, u ktorých sa k strate
alebo vážnemu poškodeniu zraku pridruží aj
iný druh postihnutia, poruchy, chyby či naru
šenia. Z celkového počtu našich členov sme
v roku 2018 mali v rámci tejto skupiny 5 % ľudí
so sluchovým postihnutím, 0,8 % odkázaných
na invalidný vozík, 6,2 % s iným telesným
postihnutím. Cukrovkou, ktorá je v mnohých
prípadoch príčinou trvalej zrakovej indispozí
cie, trpí až 10,6 % našich členov, preto pravidel
ne organizujeme rehabilitačné pobyty
pre nevidiacich a slabozrakých diabetikov.
Čoraz vyšší vek našej členskej základne sa odzr
kadlil aj v štatistikách roku 2018. Podiel členov
nad 60 rokov narástol o 3 %, takže táto skupina

Štruktúra členov z hľadiska veku
Vekové rozpätie

Podiel v %

0 až 18 rokov

1,01

19 až 35 rokov

5,24

36 až 50 rokov

12,71

51 až 60 rokov

15,43

61 až 70 rokov

31,32

Nad 70 rokov

34,29

už tvorí takmer dve tretiny z celkového počtu.
Z tohto dôvodu neustále kladieme dôraz na
programy pre seniorov, ale nezabúdame ani
na mladých ľudí. Postupne sa ukazujú výsledky
práce tých, ktorí sa zúčastnili na medzinárod
nom projekte YALTA: Aktivizácia mládeže –
dlhodobá ambícia. Jeho cieľom bolo pripraviť
skupinu mládežníkov so zrakovým postihnutím
na to, aby v budúcnosti sami vytvárali možnosti
a príležitosti na aktívne trávenie voľného času
pre rovnako znevýhodnených rovesníkov.
U mnohých sa zvýšil záujem o činnosť ÚNSS,
aktívne sa zapájajú do osvetových aktivít,
napr. workshopov na školách.
Dôležitosť Braillovho písma
Priaznivé číslo, žiaľ, nevykazuje gramotnosť
našich členov. Braillovo písmo ovláda len nece
lých 20 % nevidiacich a prakticky nevidiacich.
Neprestajne preto v rámci poskytovaných so
ciálnych služieb kladieme dôraz na jeho výučbu
a na jeho dôležitosť upozorňujeme aj rôznymi
propagačnými podujatiami. V roku 2018 patrili
medzi najvýznamnejšie Súťaž braillovských ese
jí a konferencia s názvom Braillovo písmo – jeho
význam v 21. storočí a jeho budúcnosť, ktorá sa
uskutočnila koncom októbra v Bratislave.
Organizačná štruktúra ÚNSS
Naši členovia sú registrovaní v základných
organizáciách, v ktorých sa realizuje všetko,
čo je s členmi a ich členstvom spojené –
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jeho vznik a zánik, evidencia preukazov
a členských kariet, výber členských príspevkov,
organizovanie aktivít na miestnej úrovni.
Najvyšším orgánom ZO je členská schôdza.
Musí sa uskutočniť aspoň raz ročne a jej úlohou
je schvaľovať dokumenty ZO, ako sú správy
o činnosti a hospodárení, kontrolná správa,
plán činnosti, rozpočet a na dvojročné funkčné
obdobie si volí výbor, ktorý riadi ZO v čase
medzi členskými schôdzami.
Činnosť našich ZO na úrovni krajov koordinuje
8 krajských rád (KR). Volené sú na krajských
zhromaždeniach, ktoré sa konajú vždy
v párnom roku a každá ZO v nich má
minimálne jedného zástupcu. Na celoštátnej
úrovni riadi celú ÚNSS, a tým aj spolkovú
činnosť, Ústredná rada, v ktorej je každá KR
zastúpená svojím predsedom. Ďalší členovia
Ústrednej rady sú volení raz za 4 roky
na zjazde ÚNSS.

Činnosť krajských rád a základných
organizácií ÚNSS
Naše nižšie organizačné zložky každoročne
pripravia takmer 600 najrôznejších podujatí,
na ktorých sa zúčastní vyše 10 000 osôb. Presné
čísla získavame zo správ o činnosti ZO a KR.

Dobrovoľná práca našich funkcionárov
je zameraná najmä na:
• obhajobu záujmov nevidiacich a slabozrakých,
• aktivizáciu, vzdelávanie členov a rozvoj
zručností, ktoré im uľahčujú prekonať dôsledky
zrakového postihnutia,
• monitoring spokojnosti členov so sociálnymi
službami,
• prezentačné akcie pre verejnosť,
• klubovú činnosť a zážitkové aktivity (tvorivé
dielne, besedy, zájazdy, rekreačný šport),
• organizovanie spoločenských a kultúrnych
podujatí.

Malý kaleidoskop regionálnych akcií
Sečovce 2018
Vo štvrtok 23. a v piatok 24. 8. 2018 sa odovzdávali
a vymieňali skúsenosti, prostredníctvom umenia
sa prekonávali generačné rozdiely a podporovali
sa talenty amatérskych interpretov so zrakovým
postihnutím. KR ÚNSS Košice a ZO č. 38 Trebišov
opäť usporiadali celoslovenskú hudobnú pre
hliadku Sečovce 2018. Folklór hral prím, popri
ňom však znela aj popová hudba a country.
Doteraz na prehliadke vystúpilo vyše 500 umel
cov, dokonca aj Poliaci, Maďari či Rumuni.

V Poprade strieľali nevidiaci a slabozrakí
Pod odborným dohľadom Štefana Kopčíka,
majstra Európy v kategórii zrakovo postihnu
tých strelcov za rok 2014, došlo 25. 5. 2018
k duelu dvoch z našich základných organizácií –
popradskej a humenskej. Každá z nich prihlásila
po 5 hráčov. Technický riaditeľ pretekov pre túto
akciu zapožičal svoju pušku, počítač s progra
mom i športový strelecký trenažér pre nevidia
cich Scatt. Z bezpečnostných dôvodov sa strieľa
lo bez nábojov.
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Memoriál Zlatky Bielickej
Krajská rada Nitra a SINA Nitra, n. o., prilákali 7. 7.
2018 milovníkov športu na veslársky trenažér,
ruské kolky, kurz a turnaj v Qarde či rozpoznáva
nie vôní – Ponitriansky čuchometer. Nechýbali
ani tandemový bicykel, rotoped a spoločenské

Chceme byť spolu
Členovia ZO č. 22 Lučenec sa vybrali po náuč
ných chodníkoch Lučeneckého parku, za divmi
Banskej Štiavnice vrátane Epicentra lásky, na
chádzajúceho sa v rodnom dome Maríny Pischlovej, zvečnenej vo veršoch Andreja Sládkoviča.

hry pre nevidiacich. Šlo už o 3. ročník športové
ho dňa organizovaného na pamiatku a česť
Zlatky Bielickej, dlhoročnej dobrovoľníčky
a propagátorky rekreačného športu.

Dozvedeli sa, ako sa pestuje, spracúva a uskladňuje vinič, vychutnali si Bratislavu, termálne
kúpalisko v Dolnej Strehovej a cestou rozpráv
kovým lesom pod Divínskym hradom rozprávali
deťom, ako žijú ich rovesníci so zrakovým
postihnutím.

Zemplínske piesne
Hlavným bodom slávnostného koncertu usku
točneného 24. 10. 2018 v Michalovciach bolo poďakovanie Anne Rovňákovej za obetavú prácu,
odovzdanie Plakety mesta Michalovce speváckej
skupine a ďakovného listu členkám za ich dôstoj
nú reprezentáciu mesta Michalovce. Primátor
Viliam Zahorčák si takto uctil umelkyne zo zoskupenia Nádej, ktoré oslávilo 15. výročie vzniku,
a interpretky z Vánku, ktorý funguje už 10 rokov.
(NE)vidieť a vedieť viac
Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej
univerzity a ZO č. 57 Bratislava zorganizovali
13. 11. 2018 kurz prvej pomoci. Aj nevidiaci
a slabozrakí sa naučili resuscitovať, dať ranené
ho do protišokovej polohy, reagovať pri infarkte
či porážke. Na programe bol nácvik správnej
techniky čistenia zubov, samovyšetrenie prsní
kov a semenníkov, v sekcii s názvom Čísla pre
zdravie sa určovalo BMI, meral sa krvný tlak,
glykémia, telesná výška a hmotnosť.

Všetko pre plnohodnotný
a samostatný život
Medzi občanmi, ktorí sa od roku 2018 môžu hrdiť
Cenou primátora mesta Martin, je aj dlhoročná

predsedníčka KR ÚNSS Žilina Milota Strončeková.
Cena jej bola udelená za neúnavnú podporu
a pomoc slabozrakým a nevidiacim v Martine
i na Slovensku.
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Zbierka Biela pastelka opäť úspešná
Takmer celoročné prípravy verejnej zbierky
Biela pastelka vyvrcholia vždy v septembri
hlavným zbierkovým dňom. Tým bol 21. sep
tember. V mnohých mestách si návštevníci
informačných stánkov mohli nasadiť simu
lačné okuliare, prejsť sa s bielou palicou, od
haliť tajomstvo Braillovho písma, posedieť
pri spoločenských hrách pre nevidiacich
a slabozrakých, poprezerať si kompenzačné
a optické pomôcky a uvedomiť si, že všetci ľu
dia majú podobné ciele, len pre ľudí so zrako
vým postihnutím býva cesta k nim občas iná.

Bohatý program a informovanie verejnosti
Východom sa niesla hudba, spev, tanec a infor
mácia o tom, že jedna knižnica na pár hodín
rozšírila fond o knihy pre ľudí so zrakovým
postihnutím. Stredné Slovensko vítalo milovníkov
výtvarného umenia, zvlášť fotografií zo súťaže
s názvom Cesta svetla, pozývalo na stretnutie
s Matejom Tóthom, vynikajúcim športovcom
a ambasádorom Bielej pastelky 2016, a odborník
mi na krásu a zdravie. Navyše, Lions Club zbieral
nepoužívané okuliare, ktoré pomôžu ľuďom
v krajinách tretieho sveta. Vedenia hlavného
podujatia už 17. ročníka, ktorý sa uskutočnil
v OC Eurovea v Bratislave, sa ujali Patrik Herman
a Dodo Kuriľák. Program zahŕňal ukážky výcviku
vodiacich psov, koncert Miriam Kaiser, maľovanie
deťom na tvár a súťaže s ambasádorkou
Adelou Vinczeovou, ktorá si pár hodín v úplnej
tme vyskúšala na vlastnej koži. Viaceré mestá
ponúkali bezplatné, bezkontaktné a bezbolestné
vyšetrenie sietnice, ostrosti videnia či meranie
vnútroočného tlaku. Meranie bolo zamerané
na dospelákov, ale aj na deti. Realizovali sa
nielen vďaka našim dobrovoľníkom, ale aj
spoločnostiam Novartis a Carl Zeiss.
Biela pastelka v číslach
Počas hlavného zbierkového dňa ponúkalo vyše
3 500 dobrovoľníkov v takmer 300 mestách a ob
ciach po celom Slovensku spinky v tvare bielej

pastelky. Bohatý sprievodný program prebiehal
v 10 väčších mestách Slovenska: Bratislava, Trnava,
Nitra, Topoľčany, Žilina, Martin, Poprad, Prešov,
Banská Bystrica a Košice. Zapojených bolo dovedna 858 škôl a 60 organizačných zložiek ÚNSS.
Obdržali sme vyše 3 500 darovacích SMS v hodnote 7 080 €. Celková vyzbieraná suma za rok 2018
je 181 155,87 €, z čoho čistý výnos predstavuje
sumu 153 786,62 €.

Pomoc si vážime
Úsilie našich dobrovoľníkov neostalo ani v roku
2018 bez povšimnutia. Spomedzi tímov, ktoré vo
svojom kraji vyzbierali najviac, sme vyžrebovali
jeden a ten sa stal víťazom Motivačnej súťaže.
Výhru – účasť na natáčaní talkshow Adely Vin
czeovej TROCHU INAK si 15. 10. 2018 vychutnali
stredoškoláčky z Trenčianskeho kraja.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a partnerom
za pomoc i darcom za príspevok. Malou bielou
pastelkou tak po centimetroch spoločne kreslíme
nevidiacim na tmavej ceste čiaru, ktorá ich pove
die k samostatnému a plnohodnotnému životu.
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Merania zrakových parametrov sú
rýchle a bezbolestné
Astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť
sú vývinové poruchy zraku detí, ktorých
počiatočné či pokročilé štádium dokážeme
bezplatne, bezdotykovo a s vysokou mierou
spoľahlivosti odhaliť vďaka programu
Zdravé oči už v škôlke.
Skríning detí vo veku 3–6 rokov realizujeme
binokulárnym autorefraktometrom vo všet
kých krajoch, priamo v materských školách,
t. j. v deťom známom prostredí. V roku 2018
sme dovedna navštívili 225 miest a obcí v rámci
celého Slovenska. Zrak sme skontrolovali
15 494 predškolákom v 336 materských
školách. Naše merania odhalili existujúce
alebo začínajúce problémy so zrakom u 2182
detí, čo je 14 % z celkového počtu škôlkarov
absolvujúcich náš skríning.

Pravidelné merania zrakových parametrov
vo všetkých regiónoch Slovenska realizujeme
vďaka pokračujúcej podpore OZ BILLA ľuďom.
Materské školy, ktoré mali o skríning záujem,
sa mohli prihlasovať prostredníctvom on-line
formulára umiestneného priamo na stránke
www.zdraveocivskolke.sk. Odbornou ga
rantkou programu je primárka Kliniky detskej
oftalmológie LF UK a NÚDCH MUDr. Beáta
Bušányová a ambasádorkou moderátorka
Aneta Parišková.
Program je otvorený nielen pre samosprávy,
ktoré majú v zriaďovateľskej právomoci MŠ,
ale i pre firemné či osvetové podujatia.
V roku 2018 sme sa s binokulárnym auto
refraktometrom zúčastnili napr. na festivale
Nadácie Krajina harmónie Medzi nami – Inter
Nos v Žiline, či na testovacom dni vozidiel
ŠKODA a Audi spojenom s autogramiádou
hlavných predstaviteľov seriálu Oteckovia,
ktorú zorganizovala spoločnosť
Moris Slovakia v Košiciach.
„Paťko sa nikdy nesťažoval, že by zle videl.
Občas síce stál blízko pri televízore, ale nepo
kladali sme to za problém. Preto ma prekvapilo, keď mu prístroj nameral na jednom očku
štyri a na druhom tri dioptrie. Následná náv
števa oftalmologičky potvrdila astigmatizmus
a dnes si Paťko bez obmedzení užíva čítanie
a písanie doma pri domácich úlohách i na vy
učovaní v škole. S okuliarmi sa tak zžil, že si
v nich líhal aj do postieľky. Som naozaj
nesmierne šťastná, že sa našiel niekto, o kom
sme dovtedy ani len netušili, a nezištne
pomohol môjmu dieťaťu i tisíckam ďalších,“
zhodnotila mamička Martina,
ktorej synovi sme zmerali zrak
takpovediac v hodine dvanástej.
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Deň bielej palice
Osvetová akcia zameraná na bezpečné cesty
s akcentom na nevidiacich a slabozrakých
účastníkov cestnej premávky sa v spolupráci
s Prezídiom Policajného zboru a Mestskou
políciou hlavného mesta SR Bratislavy
uskutočnila 15. októbra.
Hodnotili sme situáciu na cestách
Prvá línia akcie bola zameraná na osvetu v ob
lasti dopravných bariér. Oporou nám bol Zákon
o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý chodcov
so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje
ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na
zvýšenú opatrnosť, cieľom obmedziť trúbenie
a upozornenia svetlami či posunkami.
Na 60 priechodoch pre chodcov v 51 mestách
po celom Slovensku signalizovali aktívni
používatelia bielej palice svoj úmysel prejsť
na druhú stranu, dobrovoľníci zaznamenávali
ohľaduplnosť okoloidúcich vodičov a spolu
s policajnými hliadkami tých zastavených
upozorňovali na chyby alebo chválili.
Najdisciplinovanejšie sa počas 9. ročníka osve
tovej akcie jazdilo v Banskobystrickom kraji,

Vodičov zastavovali policajné hliadky – tentokrát
však nepokutovali, iba upozorňovali na nedostatky
alebo ocenili pochvalou.

Signalizácia bielou palicou – jej zodvihnutím dáva
nevidiaci informáciu, že chce vstúpiť na vozovku
a auto má zastaviť.

kde na bielu palicu nereagovalo len 12,2 %
motoristov, Košický kraj neobhájil vlaňajšie
prvenstvo a s 30,1 % sa ocitol na poslednom
mieste štatistiky. Oproti roku 2017 sme
zaznamenali zhoršenie – percento vodičov,
ktorí nedodržali literu zákona stúplo
z 18,3 na 21,1.
Kontrola architektonických bariér
Druhá línia Dňa bielej palice bola zameraná na
osvetu v oblasti architektonických bariér pre ľudí
so zrakovým postihnutím. Riadili sme sa vyhláš
kou č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje vzdialenosť
prekážok umiestnených od reliéfnych prvkov
(t. j. od umelých vodiacich línií, varovných
a signálnych pásov), ktoré nevidiacim a slabo
zrakým uľahčujú orientáciu. V užšom centre
Bratislavy sme počas kontroly prístupnosti
verejných priestranstiev pre ľudí so zrakovým
postihnutím identifikovali 25 vozidiel parkujú
cich práve na umelých vodiacich líniách. Šlo
o zásobovacie vozidlá, ktoré však nemali inú
možnosť. Žiadne ďalšie autá, reklamné pútače
či iné bariéry sme vo vybranom čase v danej
lokalite nespozorovali.
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Z našich malých-veľkých aktivít i projektov
Uvedomujeme si, že je dôležité spestrovať bežné dni života (nielen) našich členov nevšednými
zážitkami, novými výzvami, zaujímavými podujatiami. Aj preto sa snažíme pripravovať zaujímavé
aktivity, ktoré nezriedka oslovujú i širokú verejnosť.

Vydávame časopisy
Nevidiacim a slabozrakým, ale i širokej verej
nosti sú určené informácie sústredené v časopi
soch, ktoré môžeme vydávať vďaka podpore
MPSVaR SR a MK SR. Vo zväčšenej čiernotlači,
v Braillovom písme a elektronicky vychádzal
dvojmesačník Dúha s kultúrnou prílohou
Dúhovka (časopis plný aktuálnych tém,
legislatívnych noviniek, správ o podujatiach
realizovaných ľuďmi so zrakovým postihnutím,
pozvánok na akcie prístupné pre nevidiacich
a slabozrakých, rozhovorov s tými, ktorí aktívne
realizujú a rozvíjajú umelecké a športové
aktivity pre našich klientov, medailónov ľudí
so zrakovým postihnutím, ktorí v rámci
kultúrnej činnosti dosiahli inšpiratívne úspechy
či informácií o nových trendoch) a OKAmih
s podtitulom Časopis nevidiacich pre vidiacich
(periodikum v čiernotlači, ktoré sprevádza
širokú verejnosť každodennosťou so zrakovým
postihnutím).

Dana Šidlíková: Záblesk svetla

Cesta svetla 2018
Aj v roku 2018 sme si brúsili zuby na snímky, kto
rých tematika priamo alebo nepriamo inklinuje
k problematike ľudí so zrakovým postihnutím
alebo fenoménu svetla. Už pätnásty raz sme inšpirovali nielen profesionálnych, ale i amatérskych
umelcov, milovníkov čierno-bielej aj farebnej
fotografie, so zrakovým postihnutím, ale i bez
neho. Najvydarenejšie snímky vyberala odborná
porota fotografickej súťaže Cesta svetla spome
dzi 193 fotografií od 43 autorov (nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska či Maďarska).
Široká verejnosť si mohla najkrajšie práce vy
chutnať vo Výstavnej sieni SND od 18. decembra
2018, kedy za hudobného sprievodu Petra Bažíka
prebehlo slávnostné odovzdávanie cien víťazom.
Rok 2019 prinesie viaceré expozície naprieč
celým Slovenskom, výber zo zaslaných záberov

Odovzdávanie cien šikovným fotografom

sa stal podkladom stolového kalendára ÚNSS.
Realizáciu súťaže finančne podporilo MK SR
a spoločnosť VELUX Slovensko.

Dni Mateja Hrebendu 2018
Láska k umeleckému slovu priviedla 23.–25. novembra 2018 do Bratislavy nevidiacich a slabo
zrakých zo všetkých kútov Slovenska a všetkých
vekových kategórií – od žiakov I. stupňa ZŠ až
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po seniorov. S podporou MK SR a v spolupráci
s Národným osvetovým centrom, Slovenskou
knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči a Mestskou knižnicou v Bratislave sa
uskutočnil už 19. ročník celonárodnej súťažnej
prezentácie recitátorov a literárnych tvorcov
so zrakovým postihnutím. S cieľom umožniť
nevidiacim a slabozrakým nájsť si svoje miesto
v kultúre a vďaka radám odborníkov v nej
trvalo zakotviť sa konajú na počesť Mateja
Hrebendu – výnimočného národovca, hymno
lóga, distribútora kalendárov a kníh, autora
príležitostných veršov a milovníka literatúry,
ktorý celý svoj život zasvätil šíreniu národného
povedomia.

bodového písma, zamestnancov vzdelávacích
a kultúrnych inštitúcií, odborníkov na aplikácie
Braillovho písma v spojení s informačnými a ko
munikačnými technológiami, ale i tých, ktorí
ho využívajú na označovanie v najrôznejších

Prístupné mestá – náš cieľ
Aj v roku 2018 sme v spolupráci s Mestom Nitra
pokračovali v realizácii pilotného projektu Návrh
stratégie prístupnosti pre všetkých, ktorý je
súčasťou národného projektu Podpora partner
stva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík, ktorý realizuje Úrad splnomoc
nenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.
V projekte sme sa zamerali na bezbariérovosť
v oblasti dopravy, verejných priestranstiev,
občianskej vybavenosti, informácií a komunikácie. Naším cieľom je priblížiť všetkým zaintereso
vaným – aj predstaviteľom verejnej správy, aj
zástupcom občanov, ako v praxi vyzerá prístup
nosť, akým spôsobom ju dosiahnuť. Do projektu
sme zapojili predovšetkým Nitranov s rôznymi
druhmi zdravotného postihnutia i miestnych
odborníkov na jednotlivé oblasti. Spoločne
sme zmapovali situáciu v rámci mesta a navrhli
stratégiu, ktorá by mala Nitre, a v budúcnosti
aj iným mestám či obciam, ukázať cestu
pri odstraňovaní bariér všetkého druhu.

Braillovo písmo – jeho význam
v 21. storočí a jeho budúcnosť
7. konferencia o sprístupňovaní kultúry
nevidiacim a slabozrakým osobám
Táto téma zamestnávala 24. a 25. októbra 2018
v Bratislave necelú stovku ľudí so zrakovým
postihnutím, predovšetkým používateľov tohto

Braillovo písmo na tričku

oblastiach každodennej praxe. Počas konferen
cie sme sa zamerali na literatúru v Braillovom
písme a v alternatívnych formátoch, na autorské
právo, knižničné i tlačiarenské služby, ale aj
na význam a úlohu bodového písma a reliéfnej
grafiky pri sprístupňovaní kultúrnych hodnôt
a inštitúcií. Taktiež sme si ozrejmili pojem
braillovská gramotnosť, výučbu Braillovho
písma detí aj dospelých a pozreli sme sa i na to,
ako možno zvyšovať motiváciu učiť sa
Braillovo písmo.
Konferencia bola realizovaná s finančnou
podporou MK SR.
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Pomáhajú nám...
Štvornohé oči
Dofinancovať kompletný program pre vodiace
psy, t. j. chov, výchovu, výcvik, tyflokynologický
servis a prípravu nevidiaceho či slabozrakého
na plnohodnotné fungovanie so štvornohým
priateľom – to je cieľ verejnej zbierky Štvornohé
oči, ktorú realizujeme už od roku 2004. Príspevky
darcov sme zhromažďovali v pokladničkách –
maketách vodiaceho psa s dvomi šteniatkami.
Väčšina, teda 65 z 83 pokladničiek, je umiestnená
v sieti predajní spoločnosti BILLA Slovensko,
ktorá je zároveň partnerom projektu. Hrubý výnos
za rok 2018 je vyčíslený na 25 470,27 €, z toho
čistý výnos je vo výške 21 863,43 €.
„Vodiaci pes je úžasná,
neoceniteľná pomoc...
Je to veľká radosť (rád pozdieľa vaše emócie
a nikdy vás od seba neodoženie), ešte väčšia
starosť (treba ho venčiť, česať, chodiť s ním k ve
terinárovi a pracovať na jeho poslušnosti a jeho
vodiacich zručnostiach, aby vás stále viedol
bezpečne a mohli ste sa tak naňho spoľahnúť),
najväčší krok k samostatnosti (s jeho pomo
cou sa pohodlnejšie a rýchlejšie dostanete
kamkoľvek) a dodá vám pritom sebavedomie
a suverenitu, vďaka ktorej sa budete cítiť ako
plnohodnotný človek. Je to priateľ a spoločník,
ktorý vás nikdy nenechá v štichu.”
Eva Barániková, členka ÚNSS
a majiteľka štvornohého Ria

Únia plná dobrovoľníckej
energie
Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva
na Slovensku a v strednej Európe s názvom Naše
Mesto, ktoré každoročne organizuje Nadácia
Pontis, nám pomohlo aj v roku 2018. Svoj čas, nad
šenie a prácu nám v piatok 8. 6. 2018 venovali za
mestnanci spoločností IBM Slovensko, Yanfeng
Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o.
a Adient Slovakia, s. r. o. Spolu s nami pouprato

vali budovu Úradu ÚNSS a KS ÚNSS Bratislava
a zveľadili našu záhradu.
„Ako zamestnanci Novartisu sme sa mohli zúčast

Vďaka projektu
Naše Mesto
sme mohli
zveľadiť
priestory
Úradu ÚNSS
i priľahlú
záhradu.
Pomocnú ruku
nám v roku
2018 podali
aj firemní
dobrovoľníci
zo spoločnosti
Novartis, ktorí
nám spríjemnili
zasadnutie
Ústrednej rady
ÚNSS.
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niť dobrovoľníckej aktivity pre ÚNSS. Každý rok sa
na to spoločne s kolegami tešíme, keďže je to pre
nás iný deň ako tie bežné, pracovné. Tiež je to pre
nás čas zastaviť a uvedomiť si, aký je pre nás zrak
dôležitý. Často si ani neuvedomujeme, s čím
všetkým musia zápasiť ľudia s akýmkoľvek po

stihnutím. Našou úlohou v únii bolo varenie
pre členov Ústrednej rady. Snažili sme sa navariť
čo najchutnejšie a najbezpečnejšie, t. j. bez kostí
a iných možných rizík, ktoré v sebe jedlo môže
ukrývať.
V ÚNSS sme sa cítili veľmi dobre, nakoľko sme tam
už po niekoľkýkrát. V tom čase sa cítime ako súčasť
tejto úžasnej organizácie, ktorá chce a vie pomá
hať svojim členom i klientom. Držíme palce
a radi sa s vami všetkými opäť stretneme!”
Dana Zábranská, dobrovoľníčka
zo spoločnosti Novartis

Pod Bielu pastelku sa podpísali zamestnanci
BILLA Slovensko (pomocou pri balení materiálu),
agentúra Divino (propagáciou Bielej pastelky
prostredníctvom youtuberov a školením o komu
nikácii na sociálnych sieťach), agentúra Jandl
(podieľala sa na príprave mediálnej kampane)
i raper OPAK (umožnil nám nahrávať spoty vo
svojom hudobnom štúdiu). Dobročinná aktivita
nadácie Pontis s názvom Giving Tuesday nám
priniesla množstvo prínosných podnetov
pri hľadaní novej formy komunikácie ÚNSS
smerom k verejnosti.

Pomoc vďaka 2 %
Začiatkom roka sme už tradične spustili kampaň
na podporu získania 2 percent z dane. Komuniká
cia smerom k darcom opäť patrila informáciám
o tom, kam nás a našich klientov ich podpora posú
va. Na možnosť venovať svoj podiel zo zaplatenej
dane sme upozorňovali na našej webovej stránke,
facebooku, potenciálnych darcov sme oslovovali
aj individuálnymi žiadosťami či e-mailom.
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OKAmihy z nášho života
OKAmih – časopis nevidiacich pre vidiacich sa
vďaka podpore MK SR uchádzal o čitateľskú
priazeň aj v roku 2018. Vložený v týždenníku
Život si k nim kliesnil cestu hneď dvakrát.

Pár dní pred hlavným zbierkovým dňom Bielej
pastelky prezradila ambasádorka aktuálneho
ročníka Adela Vinczeová ako vníma tmu, či si
dokáže predstaviť moderovanie bez zrakovej
kontroly, či vie požiadať o pomoc, ale aj oveľa
viac. Ponúkli sme pohľad na straty a nálezy súvi
siace so zrakovým postihnutím, na zrakovú
terapiu, na to, čo prestáva byť medzi nevidiacimi
a slabozrakými ľuďmi tabu. Naše základné
organizácie sa popýšili
nápaditými aktivitami, Úrad
ÚNSS zas programom Zdravé
oči už v škôlke. Ale trošku
sme si aj zašportovali, pretože
časť charitatívneho výťažku
októbrového Medzinárodného
maratónu mieru v Košiciach
putovala na účet tamojšieho
krajského strediska. Toto všetko
sa mohli dozvedieť tí, ktorí sa
rozhodli začítať do „pastelkového” OKAmihu.
S odbornou garantkou projektu
Zdravé oči už v škôlke Beátou
Bušányovou sme v predvianoč
nom OKAmihu hovorili o význa
me preventívnych meraní i tzv.
digitálnej únave očí.
So zamestnancami Krajského
strediska ÚNSS Bratislava zasa
o výbere vhodnej lupy pre klienta
či o tréningoch pamäti. Pozreli sme
sa aj na to, či je Nitra na dobrej ceste stať sa
mestom prístupným pre všetkých. Verejnosť
sa tiež mohla dozvedieť, že naše rekondičné
pobyty sú pre nevidiacich a slabozrakých nielen
časom na relax, ale aj na získanie dôležitých
informácií.

Z postrehov účastníkov rekondičného
pobytu diabetikov so zrakovým postihnutím
v Belušských Slatinách:
„Bolo to poučné a príjemné. Veľa vecí sme sa
o diabete dozvedeli a vyjasnili. Zoznámili sme
sa s ľuďmi rovnakého osudu a upokojili sa, že
s touto chorobou nie sme sami. Vedúci a pred
nášajúci boli milí a profesionálni. Odchádzame
múdrejší, spokojní a oddýchnutí. Ďakujeme!“
Laci a Gabi Jankovci, účastníci
rekondičného pobytu diabetikov
so zrakovým postihnutím

Členmi tvorivého kolektívu redakcie
OKAmih-u sú Dušana Blašková, Ivana Potočňáko
vá a Josef Zbranek, odborným okom na každé
číslo dozerá Patrik Herman, Silvester Lavrík,
Branislav Mamojka, Mária Nádaždyová, Halka
Tytykalová a Erika Vodrážková.
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Finančná správa ÚNSS za rok 2018
I. Analýza majetku a zdrojov krytia majetku ÚNSS
Aktíva v €
A.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
3.
4.
C.

Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Prechodné účty aktív
Aktíva celkom (A+B+C)

Účtovné obdobie
2018
2017
215 528
216 096
0
0
208 889
209 457
6 639
6 639
697 277
700 264
508
343
2 107
2 953
50 235
85 168
644 427
611 801
51 489
17 288
964 294
933 648

Medziročný
rozdiel
–568
0
–568
0
–2 987
166
–847
–34 933
32 626
34 201
30 646

Neobežný majetok ÚNSS klesol počas roka 2018 o 568,– €. Tento rozdiel je spôsobený vyradením dlhodobého hmotného majetku obstaraného v predchádzajúcich rokoch v celkovej sume 22 656,– € a zaradením
nakúpených dvoch automobilov v celkovej sume 22 088,– €. Obežný majetok v roku 2018 zostal zhruba
na úrovni minulého roka. Významnú časť z tejto sumy tvorí pohľadávka projektu Zdravé oči už v škôlke
vo výške 30 000 € splatná v roku 2019. Pokles stavu pohľadávok ovplyvnil aj zvýšenie stavu na finančných
účtoch k 31. 12. Zvýšenie stavu prechodných účtov aktív je dané účasťou ÚNSS na národnom projekte
Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík”. Za obdobie 2018 bola na Úrad odoslaná žiadosť o platbu, t. j.
refundáciu výdavkov v rámci schváleného rozpočtu.
Pasíva v €
A. Vlastné zdroje krytia majetku
1. Fondy organizácie a fondy tvorené zo zisku
Výsledok hospodárenia a nevysporiadaný výsledok
2.
hospodárenia z minulých období
B. Cudzie zdroje
1. Rezervy
2. Dlhodobé záväzky
3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové výpomoci a pôžičky
C. Prechodné účty pasív
Pasíva celkom (A+B+C)

Účtovné obdobie
2018
2017
678 947
708 122
1 193 029
1 219 070

Medziročný
rozdiel
–29 175
–26 041

–514 081

–510 948

–3 133

138 014
39 107
2 292
96 514
100

91 869
25 137
2 051
64 367
315

46 144
13 970
242
32 147
–215

147 333

133 656

13 677

964 294

933 648

30 646

Vlastné zdroje ÚNSS v porovnaní s rokom 2017 vzrástli o rozdiel medzi stratou dosiahnutou v roku 2018 vo
výške 3133 € a znížením čistého výnosu verejných zbierok realizovaných v roku 2018 vo výške 26 041 € oproti
roku 2017. Hodnota 147 333 € prechodných účtov pasív v roku 2018 je tvorená z nasledovných položiek:
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• 62 298 € finančné prostriedky čerpané v nasledujúcich účtovných obdobiach z darovacích zmlúv, pričom
významnou položkou je projekt Zdravé oči už v škôlke v sume 54 446 €;
• 57 606 € hodnota prijatých podielov z 2 % asignovanej dane v roku 2018;
• 27 429 € zostatková cena odpisovaného majetku získaného z finančných darov.

II. Prehľad nákladov a výnosov ÚNSS
Náklady v €
50
51
52
53
54
551
556
56

Spotreba materiálu a energie
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy
Tvorba fondov z VZ
Poskytnuté príspevky
Náklady celkom

Účtovné obdobie
2018
2017

Medziročný
rozdiel

81 204
298 228
693 238
2 095
10 934
27 630
206 626

76 000
322 009
553 377
3 689
9 795
33 869
222 311

5 204
–23 781
139 861
–1 594
1 139
–6 238
–15 685

22 234

15 668

6 566

1 342 189

1 236 717

105 472

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú naďalej osobné náklady (mzdy a odvody zamestnancov), tvoria
51,65 % všetkých nákladov (navýšenie oproti roku 2017 o 6,9 %) a platby za dodávané služby 22,22 %.
Významnou položkou nákladov je aj účet 556 – Tvorba fondov. Predstavuje 15,39 % z celkových nákladov
a oproti roku 2017 zaznamenal mierny pokles kvôli zníženiu výnosov z verejných zbierok. V roku 2018 bol
priemerný prepočítaný stav zamestnancov ÚNSS 48,0094. Priemerná hrubá mzda zamestnanca dosiahla
výšku 836,81 €, čo predstavuje 1,74 násobok minimálnej mzdy platnej v roku 2018 a zároveň
len 0,83 násobok priemernej mzdy v hospodárstve v roku 2018.
Výnosy v €
60
62
64
65
656
66
69

Tržby za vlastné výkony a tovar
Práca dobrovoľníkov
Ostatné výnosy
Tržby z finančných investícií, rezervy
Výnosy z použitia fondu VZ
Prijaté príspevky
Dotácie
Výnosy celkom

HV pred zdanením – hlavná činnosť
HV pred zdanením – zdaňovaná činnosť
591 Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Účtovné obdobie
2018
2017
55 129
48 042
456
0
773
2 866
0
1 876
222 175
169 350
499 047
580 625

Medziročný
rozdiel
7 087
456
–2 093
–1 876
52 825
–81 579

561 947

433 409

128 539

1 339 527

1 236 168

103 359

–4 913
2 252

–4 483
3 983

–430
–1 731

473

835

-363

–3 133

–1 336

–1 798

Najvýznamnejšia výnosová položka „Prijaté príspevky” bola v roku 2018 tvorená predovšetkým prijatými prí
spevkami z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, príspevkami fyzických a právnických osôb (realizované verejné zbierky, dary) a poukázanými 2 % daní z príjmu. V rámci dotácií sme prijali finančné prostriedky na po
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skytovanie sociálnych služieb od VÚC, na realizáciu projektov od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR a Ministerstva kultúry SR. Pohyb na účte 656 – Výnosy z použitia fondu súvisí s použitím čistého výnosu
verejných zbierok konaných v roku 2017
a úhradou nákladov verejných zbierok
realizovaných v roku 2018. Podiel prijatých
príspevkov a dotácií na celkových výnosoch
ÚNSS stále dokazuje vysokú závislosť ÚNSS
od týchto zdrojov, v roku 2018 je to 79 %,
čo znázorňujú aj nasledujúce grafy.

Najvýznamnejšie prijaté príspevky a dotácie v roku 2018 okrem verejných zbierok
a poukázaných 2 % z daní z príjmu sú uvedené v nasledujúcej prehľadnej tabuľke:
Dotácie, príspevky a dary
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Banskobystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj – sociálne služby
Nitriansky samosprávny kraj – ostatné dotácie
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj
Príspevky a dotácie od mestských úradov a obcí
Príspevky od nadácií, OZ, nezisk. organizácií
Príspevky od právnických osôb
Príspevky od fyzických osôb

Finančný objem (v €)
50 481
33 437
88 108
62 307
106 694
39 859
42 713
1 470
54 749
22 000
76 800
54 748
20 829
35 494
28 102
11 861

Návrh na vyrovnanie straty vo výške 3 133 € bude predložený najvyššiemu výkonnému orgánu ÚNSS –
Ústrednej rade na jej zasadaní v júni 2019: presun na účet 428 000 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov v plnej výške 3 133 €.
V súlade s ustanoveniami § 20 Zákona o účtovníctve prehlasujeme, že po skončení účtovného obdobia
nenastali udalosti osobitného významu, ÚNSS nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu
a vývoja a ÚNSS nemá organizačnú zložku v zahraničí.

III. Ekonomicky oprávnené náklady
V našich krajských strediskách sme v roku 2018 poskytli služby špecializovaného sociálneho poradenstva
2 365 klientom a služby sociálnej rehabilitácie 1122 klientom. Výška ekonomicky oprávnených nákladov
(EON) na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva bola 307 949,45 € a na vykonávanie
sociálnej rehabilitácie bola 275 310,48 €. V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva to predstavuje
EON na jedného klienta vo výške 130,21 € a v rámci sociálnej rehabilitácie 245,37 € na jedného klienta.
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Ďakujeme štátnej správe
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 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
Alcon
BILLA ľuďom, o. z.
C&A Foundation
Darujme.sk
Ďakujeme.sk
Eset
Európska únia nevidiacich
Európske fórum zdravotného postihnutia
Hotel Safron Bratislava
Humanisti.sk
IMP Kontakt
Loft Hotel Bratislava
ĽudiaĽuďom.sk
Mercure Bratislava Centrum Hotel****
Mestská knižnica v Bratislave
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Nadácia Allianz
Nadácia Markíza
Nadácia Pontis
Národná rada občanov so zdravotným
postihnutím v SR
Národné osvetové centrum
Novartis Slovakia, a. s.
Nadácia Centra pre filantropiu
Partners Produktion
PPC Čab
Partners Produktion

Prezídium Policajného zboru SR
Profesia
REGIONPRESS, s. r. o.
Royal, plavecký klub, o. z.
Slovak Telekom
Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči
Slovenské národné divadlo
Slovenský národný panel
Slovenský pacient
Stock Slovensko, s. r. o.
Svetová únia nevidiacich
Tyflocomp, s. r. o.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti
VIAMO
VELUX Slovensko
Zelená vlna RTVS
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom,
priaznivcom, podporovateľom
a individuálnym darcom
Ďakujeme partnerom verejnej zbierky
Biela pastelka
Hlavný partner
Novartis Slovakia, a. s.
Mobilní partneri
Orange Slovensko
O2 Slovakia
Slovak Telekom
Mediálni partneri
Báječná žena
Bigmedia
Boomerang smartmedia
Cinema City
JCDecaux
News and Media Holding
PLUS 7 dní
Plus JEDEN DEŇ
Pluska.sk
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REGIONPRESS
RTVS
TA3

Polus City Center
Retro Shopping Gallery
Shopping Palace Bratislava

Partneri
Auto Lamač
Bayer
DHL
Dr. Max
Grifis Print
Lions Club International
Model Obaly, s. r. o.
OREO creative studio
UniCredit Bank
Vrbata, s. r. o.
Zion5
ŽSR

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom
a priaznivcom, žiakom základných i
študentom stredných škôl a regionálnym
partnerom, vďaka ktorým sa Biela pastelka
dostala k našim darcom.

Partneri hlavného eventu VZ Biela pastelka
Alcon
Carl Zeiss
Eurovea
Novartis Slovakia, a. s.
Podporili nás obchodné reťazce
BILLA
Lidl
TERNO
TESCO
Podporili nás obchodné centrá
AUPARK Bratislava SC
AUPARK Košice SC
Avion SC
Central Shopping Center
City Arena Trnava
EURONICS TPD
Europa SC Banská Bystrica
Eurovea
MIRAGE SC
OC Centro Nitra
OC Danubia
OC Kocka
OC Laugaricio
OC MAX Prešov
OC MAX Trenčín

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky
Štvornohé oči
BILLA ľuďom, o. z.
CINEMAX
Ďakujeme partnerovi programu
Zdravé oči už v škôlke a Nákupný asistent
BILLA ľuďom, o. z.
Ďakujeme za materiálnu pomoc
ESET
IPOS Slovakia
Martinus
Kapos
Philips Slovakia
Ďakujeme mestám a obciam za podporu
miestnych aktivít ZO ÚNSS.
Ďakujeme všetkým individuálnym
i firemným darcom 2 %.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
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Sekulská 1, 842 50 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: 02/69 20 34 20
IČO: 00683876
e-mail: unss@unss.sk
www.unss.sk
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