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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 sa potrebujú v texte rýchlo orientovať.
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Kvalitná pomoc je náš cieľ
Uplynulý rok sa v Únii nevidiacich
a slabozrakých Slovenska niesol (aj) v duchu
dospelosti, ktorú zavŕšila verejná zbierka
Biela pastelka. Už po osemnásty raz sme boli
v uliciach celého Slovenska a informovali
o živote so zrakovým postihnutím, v každom
krajskom meste na Slovensku sme mali svoj
informačný stánok s pestrým programom.
Ten najväčší bol v hlavnom meste. Tu sme
zorganizovali koncert, ktorým sme sa chceli
predovšetkým poďakovať za podporu a pomoc
všetkým našim dobrovoľníkom, darcom,
partnerom. Návštevníkov zabávali napríklad
obľúbení Fragile, Opak s Veronikou Strapkovou,
Peter Zbranek a Peter Bažík či Korben Dallas.
Výnimočný ročník zavŕšil krásny finančný výnos,
ktorým sme pokorili hranicu 200-tisíc €.
Významným bol rok 2019 aj na poli legislatívy,
konkrétne v zákone o vysokých školách.
Podarilo sa nám úspešne zavŕšiť niekoľkoročné
úsilie o zakotvenie dlhodobo presadzovanej
požiadavky, aby boli webové sídla a mobilné
aplikácie v správe verejných vysokých škôl
prístupné pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Naša organizácia patrí k neúnavným
bojovníkom proti bariéram. Nielen informač
ným, ale aj architektonickým. Pripomienkovali
sme projekty, ako napríklad nová Autobusová
stanica Nivy či Dúbravsko-Karloveská radiála
v Bratislave. K stavebným konaniam sme
vydali vyše dvesto stanovísk, v ktorých sme
zohľadňovali potreby ľudí so zrakovým
postihnutím.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
patrí k občianskym združeniam, ktorých
sociálne služby sú dostupné pre klientov
každého kraja. Sociálne poradenstvo a sociálnu
rehabilitáciu poskytujeme v ôsmich krajoch,
na 65 poradenských miestach, ale i v teréne
(napríklad v domácom prostredí klienta)
s cieľom, aby boli naše služby dostupné pre
každého, kto nás potrebuje. V uplynulom
roku sme venovali poskytovaniu sociálnych

Branislav Mamojka
predseda ÚNSS

Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS

služieb takmer 24-tisíc hodín. Zahŕňajú
napríklad poradenstvo zamerané na vyrov
návanie sa s postihnutím, výber optických či
kompenzačných pomôcok alebo na to, ako
zvýšiť šance klienta so zrakovým postihnutím
nájsť si zamestnanie... Ale aj učenie čítania
a písania Braillovho písma, nácvik chôdze
s bielou palicou, prácu na počítači s hlasovým
výstupom či nácvik sebaobslužných činností,
ako je napríklad varenie, pranie, žehlenie.
Každá služba sa poskytuje podľa aktuálnych
požiadaviek a potrieb klienta s cieľom, aby žil
čo najsamostatnejší a najnezávislejší život.
Máme na seba vysoké nároky a uvedomujeme
si, že len neustálym vzdelávaním a zdieľaním
svojich skúseností môžeme rásť a poskytovať
kvalifikované služby. Preto sme v uplynulom
roku nezabudli ani na rozvoj našich profesio
nálov a interné supervízorky pripravili
3 odborné stretnutia pre 33 sociálnych
pracovníkov.
Rovnako úspešní a činní by sme chceli byť aj
v nasledujúcom roku, ktorý je pre nás ešte
o čosi významnejší. Naša organizácia si
pripomenie 30. výročie svojej existencie.
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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, 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

59 základných
organizácií ÚNSS

Oddelenie pre vzťahy
s verejnosťou a fundraising
Oddelenie pre rozvoj
spolkovej činnosti
Oddelenie pre obhajobu práv,
legislatívne aktivity
a zahraničné vzťahy
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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,
Vladimír 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
Ekonomické oddelenie:
	
Katarína Kuľková, Miroslava Jenčíková, Libuša Preťová (do októbra 2019),
Michal Winter, Anna Ondrejková, Lucia Fabiánová,
Marta Tomanová (od októbra 2019)
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 , Richard Návojský (do júna 2019),
Dominika Končiarová (od novembra 2019)
Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a fundraising:
Eliška Fričovská, Petr Ostružiar
Oddelenie pre rozvoj spolkovej činnosti:
Dušana Blašková, Josef Zbranek, Zuzana Együdová
Oddelenie pre obhajobu práv, legislatívne aktivity a zahraničné vzťahy:
Milan Měchura, Branislav Mamojka
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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
poskytované 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 s postihnutím, motivácii k ďalšej aktivite
a pri zvládaní sociálno-komunikačných
zručností. V roku 2019 sme na poskytovanie
ambulantných služieb využívali 65
poradenských 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 sociálnej 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 (počítačom upraveným pre potreby 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 2019
Počet
klientov

Druh služby

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

2 591

11 290

14 078

Sociálna rehabilitácia

1 239

4 647

9 358

Sprievodcovská a predčitateľská služba

67

146

304

Požičiavanie pomôcok

23

41

33

2

26

156

2 705

16 150

23 928

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 2019 pracovali, niektorým sme poskytli viacero typov služieb.

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

2 591

11 290

14 078

240

331

365

sociálno-právne

1 790

4 240

4 750

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

1 915

4 858

6 509

103

183

201

v oblasti zamestnávania

48

85

87

pre sociálne prostredie

619

1 239

1 669

pri úprave fyzického prostredia klienta

184

267

382

46

87

114

Druh služby

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

v oblasti vzdelávania

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2019
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

1 239

4 647

9 358

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

169

588

1 333

Sebaobsluha

245

430

1 035

Nácvik práce s optickými pomôckami

557

1 001

1 356

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

479

1 029

1 906

Komunikácia

157

527

1 262

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

182

1 072

2 467

Druh služby

Poskytnutá služba

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb
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Štatistika členenia poskytnutých sociálnych služieb v roku 2019
Miesto
Počet
Počet
Hodiny
poskytnutia služby klientov úkonov

Poskytnutie
služby

Ambulantná služba

2 430

11 175

11 904

Individuálna práca

Terénna služba

1 163

4 913

11 820

Skupinová práca

Pobyt

23

62

204

Spolu

2 705

16 150

23 928

Odborné služby poskytovalo v roku 2019 spolu
31,98 sociálnych pracovníkov/poradcov a sociál
nych pracovníkov/poradcov – inštruktorov sociál
nej rehabilitácie, ktorí spĺňajú kvalifikačné a od
borné predpoklady na vykonávanie sociálnych
služieb dané 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
• kurz inštruktora informačných technológií pre
zrakovo postihnutých.
Sociálne služby v roku 2019
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
pomôžeme rásť, napĺňať ich potreby a dosiahnuť
tak plnohodnotný a samostatný život.
V súlade s týmto presvedčením sa usilujeme po
skytované služby neustále skvalitňovať. Za jeden
z najúčinnejších nástrojov na podporu samot

Spolu

Počet
Počet
Hodiny
klientov úkonov
2 619

15 939

23 411

264

211

517

2 705

16 150

23 928

ných pomáhajúcich profesionálov považujeme
supervíziu. Preto sme začali realizovať program
skupinových a individuálnych supervízií pre pra
covníkov krajských stredísk, kde majú priestor
na reflexiu svojej práce a rôznych aspektov
poskytovania sociálnych služieb. Zabezpečenie
supervízie považujeme za zodpovedné, profesio
nálne a priamo zvyšujúce kvalitu poskytovaných
sociálnych služieb.
V roku 2019 prebehli 3 skupinové supervízne
stretnutia pre 33 odborných pracovníkov,
ktorí prichádzajú denne do priameho kontaktu
s klientmi so zrakovým postihnutím. Stretnutia
viedli 2 vyškolené interné supervízorky ÚNSS.
Zároveň sme zrealizovali trojdňové celosloven
ské stretnutie pre 31 odborných pracovníkov
krajských stredísk so zameraním na špeciali
zované sociálne poradenstvo pre konkrétne
cieľové skupiny, predchádzanie syndrómu
vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, či výmenu
skúseností pri práci s klientom.
Okrem vzdelávania a podpory pracovníkov sa
venujeme aj monitorovaniu kvality poskytova
ných služieb. Zrealizovali sme monitoringy
2 krajských stredísk (Bratislava, Košice), na kto
rých analyzujeme nielen kvantitu, ale aj kvalitu
špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, možnosti zlepšenia podmie
nok ich výkonu pre klientov, ale aj samotných
pracovníkov. Identifikujeme nové potreby a oblasti, v ktorých sa môžu rozvíjať klienti aj odborní
pracovníci. Supervízie, monitoringy, ako i celoslo
venské stretnutie odborných pracovníkov sme
zrealizovali vďaka podpore Nadácie Volkswagen.
Všetkých nových odborných pracovníkov, ktorí
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začali pracovať v našej organizácií v priebehu
roka 2019, sme priebežne vzdelávali v oblasti
špecializovaných sociálnych služieb pre osoby
so zrakovým postihnutím, sociálnoprávneho
poradenstva a poradenstva pri výbere kompen
začných a optických pomôcok.
Okrem vzdelávacích aktivít určených
pre odborných pracovníkov, realizujeme
aj aktivity určené priamo pre nevidiacich
a slabozrakých.
V roku 2019 sme pripravili celoslovenský pobyt
pre 14 mládežníkov so zrakovým postihnutím.
Hlavným zámerom bolo otvoriť témy, ktoré sa
priamo týkajú osamostatňovania a nezávislého
života mladých ľudí so zrakovým postihnutím.
V neposlednom rade bolo našou ambíciou mo
tivovať nevidiacich a slabozrakých k rozvíjaniu
sociálno-rehabilitačných zručností, ako napríklad
priestorová orientácia, sebaobsluha, komuniká
cia, prezentovanie vlastných potrieb vyplývajú
cich zo zrakového postihnutia. V prípade vyššie
uvedených tém sme využívali viaceré metódy
neformálneho vzdelávania, diskusie či rolové hry.
Za veľmi významný považujeme aj priestor pre
vzájomné voľné zdieľanie skúseností a sieťovanie
účastníkov i lektorov. Tento pobyt sme mohli

realizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Aké sú naše plány?
Naším najdôležitejším cieľom na nasledujúci rok
je aj naďalej poskytovať komplexné a kvalitné
služby ľuďom so zrakovým postihnutím. Plánuje
me rozšíriť odborné materiály pre prácu s klien
tom a pokračovať vo vyhodnocovaní kvality
sociálnych služieb prostredníctvom monitorin
gov krajských stredísk.
Zavedením systematického plánu supervízie
chceme poskytnúť odborným pracovníkom
potrebnú podporu pri overovaní postupov práce
s klientom, ale aj pri iných pracovných procesoch.
V oblasti vzdelávania zamestnancov plánujeme
zrealizovať vzdelávací modul „Zraková terapia
pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie”. Rovnako
vidíme prínos aj v pokračovaní stretnutí celoslo
venského charakteru zameraných na výmenu
skúseností pri práci s klientmi so zrakovým
postihnutím.
Naďalej budeme pokračovať v systéme vzdelá
vania nových aj súčasných zamestnancov
v oblastiach sociálneho poradenstva, kompen
začných pomôcok, sociálnej diagnostiky
a metód práce s klientom.

Atmosféra na workshopoch bola uvoľnená a motivujúca...

Skupinová práca počas celoslovenské
ho stretnutia odborných pracovníkov
krajských stredísk zameraná na špecializované sociálne poradenstvo.
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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, inštruktorka sociálnej rehabilitácie Zvolen
Renata Oláhová, sociálna poradkyňa, inštruktorka sociálnej rehabilitácie Lučenec
Milena Pančíková, sociálna poradkyňa Brezno
Vladimíra Ezr, dohoda o pracovnej činnosti – poskytovanie osvety a identifikácia
architektonických bariér – prevencia pri výuke POSP pre ZP klientov (od 1.10. 2019)
Zuzana Pohanková, dohoda o pracovnej činnosti – poskytovanie konzultácií
pre odborných zamestnancov a ZP klientov v oblasti informačných technológií
a technicky náročných kompenzačných pomôcok (od 1. 10. 2019)

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2019
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

411

1 654

1 672

Sociálna rehabilitácia

182

856

1 428

Sprievodcovská a predčitateľská služba

6

27

61

Požičiavanie pomôcok

2

4

2

Výcvik používania pomôcky

2

26

156

428

2 567

3 319

Základné sociálne poradenstvo

Celkový súhrn
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Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019
Počet
úkonov

Hodiny

411

1 654

1 672

25

38

37

sociálno-právne

327

832

780

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

217

583

610

18

58

87

v oblasti zamestnávania

9

29

32

pre sociálne prostredie

43

78

92

pri úpravu fyzického prostredia klienta

27

32

32

4

4

2

Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

v oblasti vzdelávania

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2019
Druh služby
Sociálna rehabilitácia

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

182

856

1 428

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

31

84

138

Sebaobsluha

23

62

92

Nácvik práce s optickými pomôckami

83

160

191

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

81

280

466

Komunikácia

25

139

238

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

25

131

302

Súhrn poskytnutých služieb

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2019
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

392

1 570

1 228

Terénna služba

205

997

2 091

Pobyt

0

0

0

Spolu

428

2 567

3 319

Miesto poskytnutia služby

Ambulancie pre slabozrakých
v Banskobystrickom kraji
Poskytuje sa v nich prevažne sociálnoprávne
poradenstvo a konzultácie pri výbere vhodných
optických pomôcok. V roku 2019 naše služby

vo FNsP F. D. Roosevelta využilo 13 klientov.
V ambulancii pre slabozrakých OFTAL – Špecia
lizovanej nemocnice v odbore oftalmológia
Zvolen, využilo našu pomoc 42 klientov. Uvede
né služby sú zriadené od roku 2014 vďaka
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MUDr. Marte Ondrejkovej, PhD., od roku 2017
pokračujeme v spolupráci s MUDr. Ladislavom
Jančom, prednostom Očnej kliniky FNsP
F. D. Roosevelta a MUDr. Petrom Lysinom,
medicínskym riaditeľom OFTAL – Špecializo
vanej nemocnice v odbore oftalmológia
Zvolen.
Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2019 absolvovali všetci zamestnanci
Krajského strediska ÚNSS Banská Bystrica skupi
novú supervíziu a zúčastnili sa celoslovenského
stretnutia odborných pracovníkov ÚNSS.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Vďaka projektu „Dobre vidieť – kvalitne žiť!“
a Nadácii EPH sme získali finančné prostriedky
na druhú časť rekonštrukcie priestorov krajské
ho strediska. Realizáciou projektu sa podarilo
vytvoriť kvalitné podmienky na poskytovanie
sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postih
nutím v Banskobystrickom kraji. Hlavným cieľom bolo vytvoriť miestnosť na rozvoj zrakové
ho vnímania a obnoviť dve miestnosti na posky
tovanie sociálneho poradenstva a sociálnej
rehabilitácie. Veríme, že debarierizačná obnova
priestorov bude prínosom nielen pre klientov so
zrakovým postihnutím, či zamestnancov,
ale aj pre každého návštevníka strediska.
S programom Zdravé oči už v škôlke sme v roku
2019 navštívili 42 materských škôl v 34 mestách
a obciach nášho kraja. Zrakové parametre sme
skontrolovali 1 793 deťom v predškolskom veku
a na základe odmeraných hodnôt sme vydali
185 odporúčaní na podrobnejšie vyšetrenie
u detského očného lekára.
Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Aj v roku 2019 sme sa zúčastnili Svetového
týždňa glaukómu v Banskej Bystrici, ktorého
iniciátorkou je prezidentka Slovenskej glaukó
movej spoločnosti a OZ Glaukóm MUDr. Mária
Praženicová. Návštevníkom Europa SC sme
ponúkli bezplatné vyšetrenie vnútroočného

D. Filadelfiová vysvetľuje škôlkarovi, ako sa zapína
špeciálny prístroj na meranie zraku, aby nemal
obavy z merania.

tlaku, krvného tlaku a hladiny cukru v krvi.
Zároveň sme informovali o problematike zrakového postihnutia, o službách pre ľudí s poško
dením zraku a pomôckach, ktoré slabozrakým
a nevidiacim uľahčujú život.
Pre človeka so zrakovým postihnutím je každý
krok v predajni potravín krokom do neznáma.
Preto BILLA ako prvý z obchodných reťazcov
na Slovensku pripravila v spolupráci s ÚNSS
ucelený koncept pomoci s názvom Nákupný
asistent. V rámci spolupráce na tomto projekte
sa nám podarilo vyškoliť nákupných asistentov,
aby vedeli ako pomáhať s výberom potravín,
s tovarom pri pokladni, či ako informovať

„Hmatový” twister si mohli vyskúšať aj malí návštevní
ci nášho informačného stánku počas Bielej pastelky.
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o prebiehajúcich akciách. Túto skvelú službu
môžu už od augusta 2019 využívať ľudia
so zrakovým postihnutím v OC BILLA na ulici
Nové Kalište v Banskej Bystrici.
Aj v roku 2019 sme sa nezabudli venovať osvete
o problematike zrakového postihnutia, v rámci
ktorej sa snažíme podporovať v mladých
ľuďoch solidaritu, humánnosť, ochotu pomáhať
a zároveň prijímať ľudí so zrakovým postihnu
tím ako prirodzenú súčasť spoločnosti. V roku
2019 sa nám podarilo zorganizovať 11 worksho
pov pre žiakov základných a stredných škôl.
Hospodárenie
Výnosy 2019
Dotácia VÚC Banská Bystrica

75 816,00 €

Dotácia MPSVaR

7 315,29 €

Príspevok ÚPSVaR Lučenec

6 188,77 €

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

13 783,65 €
103 103,71 €

Náklady 2019
Nákup materiálu, energií, opráv

9 082,24 €

Cestovné

1 973,12 €

Nákup služieb

11 134,83 €

Osobné náklady

78 447,58 €

Finančné náklady
Odpisy DM
Spolu

vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 13,21 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu
vykazovania hodín poskytovaných druhov
sociálnych služieb Banskobystrickému
samosprávnemu kraju.
Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
Banskobystrickému samosprávnemu kraju
a mestám Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec,
Brezno, Žiar nad Hronom a Žarnovica.
Ďakujeme dlhoročným partnerom Lions Club
Banská Bystrica, Očnej klinike FNsP F. D. Roosevelta, ambulancii pre slabozrakých OFTAL – Špe
cializovanej nemocnice v odbore oftalmológia
vo Zvolene a Komunitnému centru Fončorda
Banská Bystrica. Ďakujeme podporovateľom
Nadácii EPH, firme JL-IRO, s. r. o., a optikám
OptiPlus Banská Bystrica, EuroOptik Banská
Bystrica. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa rozhodli nám a našim klientom ochotne
pomáhať.

880,94 €
1 585,00 €
103 103,71 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2019 poskytli 411 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 47 555,45 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 13,21 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2019
poskytli 182 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 47 555,48 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu

Počas predstavenia projektu Nákupný asistent v su
permarkete BILLA v Banskej Bystrici I. Frčová oslovila
zákazníka, aby si vyskúšal chôdzu s bielou palicou.
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Krajské stredisko ÚNSS Bratislava
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Sekulská 1, 842 50 Bratislava
02/69 20 34 42
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 – inštruktor sociálnej rehabilitácie
Eva Metonová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Jana Žureková, sociálna pracovníčka

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2019
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

261

529

630

Sociálna rehabilitácia

104

587

1 300

Sprievodcovská a predčitateľská služba

0

0

0

Požičiavanie pomôcok

1

1

0

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

291

1 117

1 931

Základné sociálne poradenstvo

Celkový súhrn

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

261

529

630

6

10

7

25

35

29

225

368

488

v oblasti vzdelávania

5

7

5

v oblasti zamestnávania

9

16

18

pre sociálne prostredie

44

80

72

pre úpravu fyzického prostredia klienta

6

8

7

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

3

5

5

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím
sociálno-právne
pri výbere kompenzačných a optických pomôcok
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Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2019
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

104

587

1 300

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

41

188

401

Sebaobsluha

48

63

156

Nácvik práce s optickými pomôckami

12

13

14

7

18

35

Komunikácia

54

175

409

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

12

130

287

Druh služby

Poskytnutá služba

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2019
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

263

788

1 029

Terénna služba

55

303

760

Pobyt

16

26

142

Spolu

291

1 117

1 931

Miesto poskytnutia služby
Ambulantná služba

Vzdelávanie zamestnancov
Tomáš Bako má za sebou dva workshopy s názvom Mobilné „apky” pre život, ktoré
organizovalo KS ÚNSS Prešov. Eva Metonová
medzinárodné sympóziá v oblasti priestorovej
orientácie a samostatného pohybu ľudí
so zrakovým postihnutím (O&M on-line
Symposium a Rehabilitation Conference of
ICEVI). Jana Žureková úvodné školenie pre
zamestnancov ÚNSS.
V priebehu roka sme absolvovali viacero
školení o nových kompenzačných a optických
pomôckach, ktoré viedli zástupcovia firiem
Vincom, Tyflocomp, s. r. o., Sagitta Brno a Tyflo
servis Zlín, počas ktorých vznikol priestor aj
na výmenu skúseností z oblasti poskytovania
sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitá
cie. S mobilnými telefónmi, tabletmi a počítač
mi značky Apple, ktoré sú prístupné aj pre
nevidiacich a slabozrakých, sme sa oboznámili
vďaka firme m:zone. Sériu vzdelávacích
kurzov na tému farebných filtrov pre zrakovo
postihnutých pre nás zabezpečili optometristka

Daniela Nimschová, zraková terapeutka
Dagmar Moravcová z Centra zrakových vád
z Prahy a optometristka Tatiana Hošková z firmy
Fokus, očná optika. V novembri sme absolvovali
kurz prvej pomoci.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Vďaka podpore interného grantového progra
mu ÚNSS prebiehal od januára do decembra
projekt, ktorého cieľom bolo zdokonaliť sebaobslužné zručnosti ľudí so zrakovým postihnu
tím s názvom Varíme s kuchárom Martinom.
Za účasti inštruktora sociálnej rehabilitácie
a pod vedením bývalého profesionálneho
kuchára (dnes klienta ÚNSS) sa v priestoroch
KS v dvojtýždňových intervaloch stretávali dve
skupiny tvorené 2–3 klientmi. V spolupráci
so Strednou odbornou školou kaderníctva
a vizážistiky v Bratislave sme zorganizovali
workshopy zamerané na starostlivosť o vlasy
a nechty. So spoločnosťami Medison z Poľska,
Sagitta z Českej republiky a Tyflocomp, s. r. o.,
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940 odporúčaní navštíviť detského oftalmológa
a podrobiť sa podrobnejšiemu vyšetreniu.
V roku 2019 sa nám (po takmer ročnej príprave
v spolupráci s optickou sieťou FOKUS) podarilo
zaradiť do ponuky pomôcok, ktoré si klienti
môžu u nás odskúšať a na dlhodobejšie odskú
šanie zapožičať aj domov, farebné filtre švédskej
firmy Multilens a nemeckej firmy ZEISS.

Správne čistenie zeleniny vysvetľuje kuchár Martin
Kostický.
Počas roka sme zorganizovali viacero prezentácií
technických noviniek. Lupu OrCam predstavila spo
ločnosť Medison z Poľska.

V spolupráci s lektorkami zo SOŠ kaderníctva a vizá
žistiky sme klientom prezentovali spôsob aplikácie
suchého šampóna.

z Bratislavy sme pre nevidiacich a slabozrakých
z celého kraja usporiadali niekoľko prezentácií
nových optických a kompenzačných pomôcok.
V rámci programu Zdravé oči už v škôlke sme
v roku 2019 navštívili celkovo 130 materských
škôl, skontrolovali sme zrakové parametre
6 538 deťom vo veku od troch do šiestich rokov.
Kvôli podozreniu na rozvíjajúcu sa alebo už
existujúcu poruchu zraku sme škôlkarom vydali

Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
O poskytovaných službách a živote so zrakovým
postihnutím sme informovali na seminároch
vo viacerých základných, stredných a vysokých
školách, neraz i v spolupráci s Výcvikovou ško
lou pre vodiace a asistenčné psy. Možnosti ako
kompenzovať oslabený zrak sme prezentovali
na stretnutiach v kluboch dôchodcov, v priesto
roch Miestneho úradu Karlova Ves a Denného
centra bratislavského Starého mesta. Osvetové
podujatia sme zorganizovali aj pre pracovníkov
a klientov domovov sociálnych služieb.
V DSS Báhoň odvtedy poskytujeme sociálne
poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu pravidelne.
V spolupráci s firmou Tyflocomp sme na ZŠ
internátnej pre slabozrakých a nevidiacich
v Bratislave mali stánok pre rodičov detí so ZP
o farebných filtroch a o ponuke služieb stredísk
ÚNSS na celom Slovensku.
Svoj informačný stánok s ukážkou kompenzač
ných a optických pomôcok, so simulačnými
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okuliarmi a letákmi približujúcimi služby ÚNSS
sme mali rozložený počas Svetového týždňa
glaukómu v Univerzitnej nemocnici sv. Cyrila
a Metoda a v rámci podujatia Healthy run
Bratislava.
Hospodárenie
Výnosy 2019
Dotácia VÚC Bratislava
Dotácia MPSVaR

47 337,91 €
8 118,70 €

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

12 576,74 €

Spolu

68 033,35 €

a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 21 330,41 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 11,60 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2019
poskytli 104 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 46 363,69 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 11,38 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu
vykazovania hodín poskytovaných druhov
sociálnych služieb Bratislavskému samospráv
nemu kraju.

Náklady 2019
Nákup materiálu, energií, opráv
Cestovné
Nákup služieb
Osobné náklady
Finančné náklady
Spolu

6 368,89 €
215,28 €
9 875,17 €
51 069,79 €
504,22 €
68 033,35 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2019 poskytli 261 klientom

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Ďakujeme spoločnostiam Tyflocomp, Vincom,
Fokus očná optika, firma Medison, m:zone, a. s.,
Opthalmo – MUDr. Iveta Elízová a SPP Bratislava.
Ďakujeme aj pedagógom zo Strednej odbornej
školy kaderníctva a vizážistiky v Bratislave,
p. Hoškovej, p. Nimschovej, p. Moravcovej
a p. Kovalčíkovej za vedenie workshopov.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí
pomáhali nám aj našim klientom.

Rekondičný pobyt pre mladých v Tajove, záber z workshopu zameraného na hlasový prejav.
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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
Zlata Babuláková, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Michalovce, Sobrance, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany
Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie Košice,
Spišská Nová Ves
Sylvia Szántóová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie Košice,
Rožňava
Ján Podolinský, sociálny poradca – inštruktor sociálnej rehabilitácie
Eva Matulová, sociálny poradca (do 30. 9. 2019)
Ďalší zamestnanci zabezpečujú pracovnú asistenciu, administratívne a upratovacie
práce.

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2019
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

460

1 946

2 336

Sociálna rehabilitácia

164

797

1 709

1

3

2

11

17

11

0

0

0

492

2 763

4 059

Základné sociálne poradenstvo

Sprievodcovská a predčitateľská služba
Požičiavanie pomôcok
Výcvik používania pomôcky
Celkový súhrn
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Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019
Počet
úkonov

Hodiny

460

1 946

2 336

pri vyrovnávaní sa s postihnutím

110

163

158

sociálno-právne

351

702

868

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

306

685

834

17

26

27

4

5

5

109

160

160

pre úpravu fyzického prostredia klienta

91

154

212

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

22

51

72

Druh služby

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo

v oblasti vzdelávania
v oblasti zamestnávania
pre sociálne prostredie

Počet
klientov

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2019
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

164

797

1 709

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

8

26

88

Sebaobsluha

8

14

35

Nácvik práce s optickými pomôckami

69

103

231

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

43

60

151

Komunikácia

12

62

171

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

72

532

1 033

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2019
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

453

2 149

2 721

Terénna služba

162

613

1 337

Pobyt

1

1

1

Spolu

492

2 763

4 059

Vzdelávanie zamestnancov
Začiatkom roka 2019 sa poradcovia KS zúčast
nili vzdelávania k novej kompenzačnej pomôc
ke: ORcam. Prezentovať ju bol p. Jakub Kachel
z českej Sagitta Ltd., spol. s r. o. Ako poskytnúť
prvú pomoc nás zaškolili z Medirelax M+M,
s. r. o. V mesiaci november sa Ing. J. Podolinský

a PhDr. Erika Forgáčová zúčastnili školenia
ako pracovať s aplikáciou Corvus v mobilnom
telefóne v Stopka, n. o., v Ružomberku. Ako
využiť túto aplikáciu pri sťahovaní zvukových
kníh nás oboznámil Mgr. Végh zo SKN Mateja
Hrebendu v Levoči. Koniec roka sa niesol
v duchu celoslovenského vzdelávania
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odborných pracovníkov ÚNSS, ktorého sa
zúčastnili aj všetci odborní pracovníci KS Košice.
Rovnako sa zúčastnili aj internej skupinovej
supervízie, ktorá prebiehala v priestoroch nášho
strediska.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Cieľom Include Day v základnej škole v Bidov
ciach bolo prostredníctvom tzv. živej knižnice
pomôcť búrať predsudky a stereotypy o ľuďoch
so zdravotným postihnutím. Žiaci získali

informácie, čo všetko dokáže človek so zrako
vým postihnutím a aké optické alebo kompen
začné pomôcky mu uľahčujú život. Vďaka
projektu Naše mesto zastrešeného Nadáciou
Pontis sa k nám ako dobrovoľníci prihlásili
zamestnanci spoločnosti T-Systems Slovakia
a pomohli nám skrášliť naše priestory. Rok 2019
nám priniesol aj Večer dobrovoľníkov – 3. ročník
podujatia s bohatým sprievodným programom,
na ktorom sa po prvýkrát oceňovali najiniciatív
nejší dobrovoľníci z radov zamestnancov VSE
a rozhodovalo sa o podpore ďalšej organizácie

Na festivale Číta celá rodina sme deťom ukázali
knihy v Braillovom písme.

Návštevník DOD si skúša naliať vodu ako nevidiaci –
spoľahnúť sa môže len na ruky a indikátor hladiny.

Počas Dňa otvorených dverí deti zaujali knihy
v Braillovom písme a reliéfna tlač.

z východného Slovenska. V rámci kultúrnych
projektov nášho KS sme sa zúčastnili na festiva
le Číta celá rodina (v spolupráci s Knižnicou
pre deti a mládež mesta Košice – Nezábudka).
Nevynechali sme ani už tradičný charitatívny
koncert Jesenná Harmónia, ktorého organizáto
rom je 1. Lions Club Košice. Výťažok 500 € využijeme na prevádzku binokulárneho refrakto
metra. Vystúpeniami nevidiacich a slabozrakých
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Zásady prvej pomoci nám priblížili študenti medicí
ny a členovia Spolku medikov mesta Košice.

Pravidelne sa zúčastňujeme preventívnych podujatí
počas Svetového týždňa glaukómu.

z nášho kraja a prezentáciou výrobkov tvorivých
dielní sme naplnili program benefičného
koncertu Tmavomodrý svet, na ktorom sa

Tanečným
vystúpením
sme sa
predviedli
na podujatí
Karička
slnovratu.

podieľame spolu so združením Fenam.
Program Zdravé oči už v škôlke nás zaviedol do
56 MŠ. Zrakové parametre sme skontrolovali
2 827 deťom v predškolskom veku a 490 z nich
(17 %) sme odporúčali podrobnejšie vyšetrenie
u detského očného lekára.
Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Činnosť ÚNSS, dôsledky zrakového postihnutia
a možnosti ich prekonávania sme prezentovali
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na viacerých základných a stredných školách.
Podobne zamerané stretnutia sme mali aj so
študentmi medicíny, klientmi a zamestnancami
domovov sociálnych služieb, domovov
dôchodcov a na pôde Košického samospráv
neho kraja. Vďaka prezentácii pre LDS Charitty
a OZ Blaho sa nám podarilo získať finančné
prostriedky a zakúpiť na KS braillovský riadok,
ktorý môžu využívať naši klienti. Pokračovali
sme v spolupráci s 1. súkromnou nemocnicou
Košice-Šaca, a to participáciou na Svetovom
týždni glaukómu a pri Dni otvorených dverí
v nemocnici meraním zrakových parametrov
deťom v predškolskom veku. Zúčastnili sme sa
na košickom Triatlone, so združením Feman
a s Knižnicou pre deti a mládež mesta Košice
– Nezábudka sme uskutočnili sériu stretnutí
s názvom: „Rozprávkový detektív”, kde sme
deťom predstavili Braillovo písmo. Tvorbu
našich klientov sme prezentovali na veľkonoč
nej výstave v Zrkadlovej sieni v budove KSK
a na 3. ročníku vianočného dobročinného trhu
vo Východoslovenskej energetike, kde boli
partnermi aj Úsmev ako dar a OZ Usmej sa
na mňa.
Hospodárenie
Výnosy 2019
Dotácia VÚC Košice

91 145,52 €

Príspevok ÚPSVaR Košice

22 275,29 €

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

42 572,29 €

Spolu

155 993,10 €

Náklady 2019
Nákup materiálu, energií, opráv
Cestovné
Nákup služieb
Osobné náklady
Finančné náklady
Odpisy majetku
Spolu

14 340,74 €
3 349,07 €
11 317,08 €
111 502,56 €
2 431,93 €
12 251,72 €
155 993,10 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva
sme v roku 2019 poskytli 460 klientom a výška
ekonomicky oprávnených nákladov na tento
druh služby bola 71 717,82 €. Hodinová sadzba
na 1 hodinu poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva predstavuje sumu 11,02 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2019
poskytli 164 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 52 406,69 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 30,07 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu vyka
zovania hodín poskytovaných druhov sociálnych
služieb Košickému samosprávnemu kraju.
Poďakovanie partnerom a donorom
Poďakovanie patrí Košickému samosprávnemu
kraju. Vďaka jeho finančnej podpore sme mohli
poskytovať sociálne služby v požadovanom
rozsahu a kvalite. Ďakujeme mestám a obciam
Košického samosprávneho kraja za podporu pri
skvalitňovaní našich služieb pre zrakovo postihnutých a podporu aktivít spolkového charakte
ru. Za dlhoročnú spoluprácu ďakujeme 1. Lions
Clubu Košice a Ing. Ľubici Galovej. Vďaka patrí
aj spoločnostiam Východoslovenská energetika
Holding, a. s., Progress Promotion Košice, s. r.
o., a Združeniu Feman. Taktiež Communication
House a Ing. Monike Florianovej za jej ochotu
a trpezlivosť pri spolupráci s nácvikom tanca
na podujatie Karička slnovratu. Ďakujeme za
finančnú podporu na zakúpenie braillovského
riadku LDS Charities
a OZ Blaho – Mgr. Andrei Blaškovej. Za finanč
nú podporu Základnej škole v Bidovciach. Za
zabezpečenie optických pomôcok spoločnosti
Vaša optika. Poďakovanie patrí aj p. Gitke Mišin
skej za vedenie tvorivých dielní.
Ďakujeme všetkým podporovateľom, donorom,
prispievateľom 2 % z daní, ktorí nám svojím
darom umožnili pomáhať ľuďom so zrakovým
postihnutím stať sa aktívnou súčasťou spoloč
nosti.
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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 Gyürkyová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2019
Druh služby
Základné sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo
Sociálna rehabilitácia
Sprievodcovská a predčitateľská služba
Požičiavanie pomôcok
Výcvik používania pomôcky
Celkový súhrn

Počet
klientov
0
2 591
1 239
67
23
2
2 705

Počet
úkonov
0
11 290
4 647
146
41
26
16 150

Hodiny
0
14 078
9 358
304
33
156
23 928

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019
Druh služby

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím
sociálno-právne
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

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

2 591

11 290

14 078

240
1 790
1 915
103
48
619
184
46

331
4 240
4 858
183
85
1 239
267
87

365
4 750
6 509
201
87
1 669
382
114
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Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2019
Druh služby

Poskytnutá služba

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb
Priestorová orientácia a samostatný pohyb
Sebaobsluha
Nácvik práce s optickými pomôckami
Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami
Komunikácia
Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

			

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

1 239
169
245
557
479
157
182

4 647
588
430
1 001
1 029
527
1 072

9 358
1 333
1 035
1 356
1 906
1 262
2 467

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2019
Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

2 430

11 175

11 904

Terénna služba

1 163

4 913

11 820

Pobyt

23

62

204

Spolu

2 705

16 150

23 928

Miesto poskytnutia služby

Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2019 všetky tri pracovníčky KS absolvo
vali kurz prvej pomoci, supervízne stretnutie
zamestnancov ÚNSS v Banskej Bystrici a taktiež
sa zúčastnili celoslovenského stretnutia odbor
ných pracovníkov ÚNSS v Kráľovej Lehote.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Prístupnosť mesta Nitry je jeden z programo
vých cieľov aktuálnej sociálnej politiky mesta.
Z tohto dôvodu bol v júni 2019 na zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Nitre poslancami
schválený všeobecne záväzný dokument Návrh
stratégie prístupnosti pre všetkých. Tento doku
ment bol výsledkom dvojročnej spolupráce
a partnerstva medzi Úradom splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,
Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska
a mestom Nitra v rámci realizácie národného
projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblas
ti participatívnej tvorby verejných politík.
V rámci projektu Zdravé oči už v škôlke sme
v roku 2019 v 35 materských školách zrealizovali
meranie zrakových parametrov u 1 766 detí.

Vedúca KS ÚNSS v Nitre,
Petra Ajdariová, s jedným
z mnohých škôlkarov,
ktorým spolu s kolegyňami skontrolovali zrak.

So správne vybranou
lupou zvládnu klienti aj
ručné práce.
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290 detí (16 %) dostalo od nás odporúčanie
navštíviť detského oftalmológa pre podozrenie
na rozvoj zrakovej poruchy.
Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Rovnako ako po minulé roky, aj v roku 2019 ab
solvovali pracovníčky krajského strediska viaceré prezentačno-informačné aktivity v zariade
niach pre seniorov, ale aj na základných či stred
ných školách. Študenti UKF absolvovali na Krajskom stredisku dobrovoľnícku prax. V roku 2019,
s aktívnym zapojením KS ÚNSS, mesto Nitra
pokračovalo v plánovaní a budovaní investič
ných akcií, ktoré boli zamerané aj na debarieri
záciu ciest, chodníkov, priechodov pre chodcov
či vstupov do budov patriacich mestu Nitra.
V spolupráci s Odborom sociálnych služieb
MsÚ v Nitre sme spolupracovali na plnení
Komunitného plánu II.
Hospodárenie
Výnosy 2019
Dotácia VÚC Nitra
Dotácia MPSVaR
Ostatné výnosy (dary, príspevky,
dotácie, zbierkové aktivity)
Spolu

51 393,10 €
4 086,83 €
7 757,72 €
63 237,65 €

Náklady 2019
Nákup materiálu, energií, opráv
Cestovné
Nákup služieb
Osobné náklady
Finančné náklady
Odpisy DM
Spolu

2 760,13 €
986,20 €
8 091,45 €
46 820,45 €
545,01 €
4 034,41 €
63 237,65 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva
sme v roku 2019 poskytli 238 klientom a výška
ekonomicky oprávnených nákladov na tento
druh služby bola 29 403,60 €. Hodinová sadzba
na 1 hodinu poskytovania špecializovaného so

Prístupnosť mesta Nitry je jeden z programových
cieľov v rámci sociálnej politiky mesta. ÚNSS parti
cipovala na pozitívnych zmenách v tomto smere
a spolupodieľala sa na vytvorení dokumentu
Návrh stratégie prístupnosti pre všetkých.

ciálneho poradenstva predstavuje sumu 9,80 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2019
poskytli 152 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 29 403,60 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 9,80 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazova
nia hodín poskytovaných druhov sociálnych
služieb Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Naše poďakovanie patrí najmä Nitrianskemu samosprávnemu kraju, jeho vedeniu, poslancom
a v neposlednom rade aj pracovníkom VÚC, ktorí nám svojím prístupom a finančnou podporou
umožnili poskytovať sociálne služby v požadova
nom rozsahu i kvalite. Taktiež mestu Nitra za
priestory, v ktorých môžeme vykonávať naše
služby. Zároveň ďakujeme všetkým podporova
teľom a dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali
počas celého roka.
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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
Katarína Šmajdová Búšová, vedúca KS, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej
rehabilitácie
Andrea Pavlovská, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Tatiana Sabolová, sociálna pracovníčka (od 1. 7. 2019)
Gabriela Lazorová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Veronika Schmidtová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2019
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

338

1 661

1 208

Sociálna rehabilitácia

197

718

857

Sprievodcovská a predčitateľská služba

1

2

4

Požičiavanie pomôcok

4

7

4

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

348

2 388

2 073

Základné sociálne poradenstvo

Celkový súhrn

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019
Druh služby

Počet
úkonov

Hodiny

338

1 661

1 208

4

7

4

sociálno-právne

280

645

477

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

240

910

664

19

35

21

v oblasti zamestnávania

1

6

4

pre sociálne prostredie

31

57

37

pre úpravu fyzického prostredia klienta

0

0

0

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

1

1

1

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

v oblasti vzdelávania

Počet
klientov
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Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2019
Druh služby

Poskytnutá služba

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb
Priestorová orientácia a samostatný pohyb
Sebaobsluha
Nácvik práce s optickými pomôckami
Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami
Komunikácia
Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

197

718

857

15

92

206

9

24

28

137

348

283

93

211

236

1

1

2

15

42

103

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2019
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

335

1 894

1 117

Terénna služba

164

494

956

Pobyt

0

0

0

Spolu

348

2 388

2 073

Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2019 pracovníčky KS v Prešove absolvo
vali viacero školení a vzdelávacích podujatí
s cieľom zvýšiť svoju odbornosť. Zúčastnili
sa celoslovenského vzdelávania odborných
zamestnancov ÚNSS, absolvovali skupinovú
supervíziu a kurz prvej pomoci. Pod vedením
pracovníkov spoločností Tyflocomp, s. r. o.,
a VINCOM, s. r. o., absolvovali viacero školení
pre prácu s najnovšími kompenzačnými
pomôckami pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Okrem toho absolvovali školenie zamerané na
správne meranie a vyhodnocovanie nameraných zrakových parametrov s prístrojom
Plusoptix. Katarína Šmajdová Búšová sa zúčast
nila vzdelávacieho stretnutia pod názvom
Corvus – vďaka digitálnym technológiám
vykročme z väzenia štyroch stien v Ružomber
ku, organizovaného neziskovou organizáciou
Stopka, n. o. a seminára Poradenstvo pre mladých znevýhodnených ľudí v Banskej Bystrici,
organizovaného SAAIC – centrum Euroguidan
ce. Spolu s Tatianou Sabolovou sa zúčastnili

online školenia z oblasti zrakovej terapie na
tému Filtre u slabozrakých pacientov. Navyše,
Tatiana Sabolová ako nová pracovníčka
absolvovala úvodné zaškolenie odborného
zamestnanca KS zameraného na systém posky
tovania sociálnych služieb v ÚNSS a školenie
o kompenzačných a optických pomôckach
pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Aktivity Krajského strediska
Projektové aktivity
V mesiacoch máj – december 2019 sa v priesto
roch KS vďaka finančnej podpore z interného
grantového programu ÚNSS realizoval projekt
Mobilné „apky” pre život. V rámci neho sa
zorganizovalo 5 odborných workshopov,
ktorých sa zúčastnilo 48 ľudí so zrakovým
postihnutím. Workshopy boli tematicky
zamerané na rôzne praktické mobilné
aplikácie využiteľné v živote ľudí so zrakovým
postihnutím. Zámerom bol rozvoj ich sociálnorehabilitačných a komunikačných zručností
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a zvýšenie samostatnosti v praktickom živote.
Okrem toho KS v apríli 2019 v spolupráci
s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava
v Prešove a Slovenskou knižnicou pre
nevidiacich M. Hrebendu v Levoči zrealizovalo
vzdelávací workshop na tému SKN – Corvus.
Podobne ako pominulé roky sme nadviazali
na úspešný preventívny program Zdravé
oči už v škôlke a v rámci Prešovského kraja
sme skontrolovali zrakové parametre u 1 613
detí v 39 materských školách. Odporúčanie
na podrobnejšie vyšetrenie u detského
oftalmológa sme vystavili 239 z nich (15 %).
Prezentačné, preventívne a informačné
aktivity
Počas roka 2019 pracovníčky KS zrealizovali
viacero osvetových aktivít. Odprezentovali
činnosť a sociálne služby KS odborným
zamestnancom Domu Charitas sv. Jána
Almužníka v Novej Ľubovni. Spolu s dvomi
nevidiacimi klientmi priblížili život nevidiacich
žiakom na Špeciálnej základnej škole Matice
Slovenskej a na Základnej škole Šmeralovej
v Prešove. V spolupráci s firmou Tyflocomp,
s. r. o., prezentovala sociálna pracovníčka KS
služby a kompenzačné pomôcky sociálnym

Zo školenia Mobilné „apky” pre život, na ktorom sa
nevidiaci a slabozrakí oboznamovali s prístupnými
mobilnými aplikáciami, ich možnosťami
a výhodami.

Pracovníčky KS pred maketou Adely Viczeovej –
ambasádorky Bielej pastelky.

Počas seminára s lektorom Jánom Podolinským.

Informačný stánok je pripravený na návštevníkov.
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pracovníkom na oddelení kompenzácií
UPSVaR v Kežmarku. Okrem toho sme našu
činnosť prezentovali v rámci podujatia Sociálny
trh v Prešove. V máji 2019 sa Katarína Šmajdová
Búšová zúčastnila za ÚNSS aj na diskusii vo
fokusovej skupine, ktorú realizoval Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti v rámci národného projektu
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom
lepšieho poznania občianskej spoločnosti.
Hospodárenie
Výnosy 2019
Dotácia VÚC Prešov

68 781,60 €

Dotácia MPSVaR

2 864,21 €

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

4 185,02 €

Spolu

75 830,83 €

Náklady 2019
Nákup materiálu, energií, opráv

5 961,04 €

Cestovné

2 232,18 €

Nákup služieb

9 318,60 €

Osobné náklady
Finančné náklady
Odpisy DM
Spolu

56 803,20 €
432,22 €
1 083,59 €
75 830,83 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2019 poskytli 338 klientom

a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 27 926,94 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 8,80 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2019
poskytli 197 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 45 499,41 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 11,39 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu
vykazovania hodín poskytovaných druhov
sociálnych služieb Prešovskému samosprávne
mu kraju.
Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme
Prešovskému samosprávnemu kraju, mestu
Prešov, mestu Poprad, autoservisu
PROFI-PRIBULA, s. r. o., spoločnostiam
Tyflocomp, s. r. o., VINCOM, s. r. o., O.S.V.O comp,
a. s., a LIONS Club Prešov. Okrem toho chceme
poďakovať našim partnerom, a to najmä
Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava
v Prešove, Slovenskej knižnici pre nevidiacich
M. Hrebendu v Levoči Levoči, Ľubovnianskej
knižnici a Okresnej knižnici Dávida
Gutgesela v Bardejove. Zároveň chceme
poďakovať všetkým našim dobrovoľníkom,
podporovateľom a prispievateľom 2 % z daní.
Vďaka vám všetkým sme mohli pomáhať
ľuďom so zrakovým postihnutím
v našom kraji.
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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 poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Lenka Riečická, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Katarína Záhoráková, sociálna pracovníčka (od 1. 10. 2019)

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2019
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

253

1 202

1 023

Sociálna rehabilitácia

145

261

482

Sprievodcovská a predčitateľská služba

0

0

0

Požičiavanie pomôcok

0

0

0

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

260

1 463

1 505

Základné sociálne poradenstvo

Celkový súhrn

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019
Druh služby

Počet
úkonov

Hodiny

253

1 202

1 023

13

13

9

sociálno-právne

233

743

546

pri výbere kompenzačných a optických pomôcok

208

380

416

v oblasti vzdelávania

7

10

6

v oblasti zamestnávania

3

3

1

pre sociálne prostredie

25

35

21

pre úpravu fyzického prostredia klienta

16

16

16

1

2

8

Poskytnutá služba

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím

pre rodičov detí so zrakovým postihnutím

Počet
klientov
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Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2019
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
úkonov

Hodiny

145

261

482

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

16

18

27

Sebaobsluha

58

64

88

Nácvik práce s optickými pomôckami

41

44

74

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

71

118

253

Komunikácia

5

7

12

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

8

10

27

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

			

Počet
klientov

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2019
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

251

1 215

867

87

248

638

Pobyt

0

0

0

Spolu

260

1 463

1 505

Ambulantná služba
Terénna služba

Vzdelávanie zamestnancov
Začiatkom októbra sa Katarína Záhoráková zú
častnila úvodného vzdelávania v Banskej Bystrici
zameraného na systém poskytovania sociálnych
služieb v ÚNSS. Následne všetky pracovníčky KS

absolvovali supervízne stretnutie zamestnancov
krajských stredísk v Bratislave. Vzdelávanie
pokračovalo v novembri, kedy sa Katarína Záho
ráková zúčastnila na školení o kompenzačných
pomôckach v Košiciach a poračovala účasťou na

Začiatkom roka sme problematiku zrakového po
stihnutia priblížili žiakom ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne.

V rámci nácviku sebaobslužných činností sa klienti
naučia aj prišiť si gombík.
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Vďaka spolupráci so združením ANEPS sme
mohli optické a kompenzačné pomôcky
predstaviť nepočujúcim klientom.

Workshopy vedieme zážitkovo. Deti si môžu
vyskúšať bežné denné činnosti bez kontroly
zraku a ocitnúť sa na chvíľu v koži nevidiaceho.

Aktivity krajského strediska

Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Začiatkom roka sme problematiku zrakového
postihnutia priblížili žiakom ZŠ Dlhé Hony
v Trenčíne. Predstavili sme im najmä sprievod
covské techniky, pomôcky pre nevidiacich
a slabozrakých a tiež sme hľadali spôsob, ako
prijať spolužiaka so zrakovým postihnutím.
Už tradičnou je pre našich klientov beseda
vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne
pri príležitosti podujatia Marec – mesiac knihy.

Projektové aktivity
S programom Zdravé oči už v škôlke sme aj
v roku 2019 mohli navštíviť 38 materských škôl
a skontrolovať zrakové parametre u 1719 detí.
Na základe skríningového merania sme 240
deťom (14 %) odporučili podrobnejšie vyšetre
nie detským oftalmológom pre podozrenie
na rozvoj zrakovej chyby.

Vďaka spolupráci so združením ANEPS sme
mohli predstaviť naše služby, kompenzačné
a optické pomôcky aj nepočujúcim ľuďom,
s ktorými sme sa stretli na prezentácii
v Púchove. Na podujatí Týždeň zdravia
v Partizánskom sme našu činnosť a široký výber
kompenzačných a optických pomôcok mohli
predstaviť aj širokej verejnosti.

seminári Corvus – vďaka digitálnym technoló
giám vykročme z väzenia štyroch stien
v Ružomberku. Koncom novembra sa pracov
níčky Zora Sdurková a Katarína Záhoráková
zúčastnili celoslovenského stretnutia odbor
ných pracovníkov našej organizácie v Kráľovej
Lehote. Na záver roka Lenka Riečická a Katarína
Záhoráková získavali nové poznatky na kurze
prvej pomoci v Žiline.
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Hospodárenie
Výnosy 2019
Dotácia VÚC Trenčín
Dotácia mesto Trenčín

32 680,00 €
500,00 €

Dotácia MPSVaR

5 366,84 €

Príspevok ÚPSVaR Trenčín

3 325,88 €

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

4 277,58 €

Spolu

46 150,30 €

Náklady 2019
Nákup materiálu, energií, opráv

1 505,84 €

Cestovné

1 405,12 €

Nákup služieb

10 874,14 €

Osobné náklady

30 961,68 €

Finančné náklady
Odpisy DM
Spolu

319,93 €
1 083,59 €
46 150,30 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2019 poskytli 253 klientom a výš
ka ekonomicky oprávnených nákladov na tento
druh služby bola 21 885,48 €. Hodinová sadzba
na 1 hodinu poskytovania špecializovaného so
ciálneho poradenstva predstavuje sumu 9,54 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2019
poskytli 145 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 22 135,70 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 9,83 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych
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, mestu
Trenčín, Trenčianskym minerálnym vodám, a. s.,
a OZC Južanka. Ďakujeme tiež všetkým podporovateľom a dobrovoľníkom, ktorí nám v prie
behu roka pomáhali.
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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
Renáta Danišová, sociálna pracovníčka
Klaudia Zacharová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Zuzana Morávková, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie Senica
Eva Nagyová, sociálna pracovníčka (do 16. 10. 2019) Dunajská Streda
Iveta Orbánová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie (návrat
z RD od 17. 10. 2019) Dunajská Streda

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2019
Druh služby
Základné sociálne poradenstvo

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

311

1 433

2 950

Sociálna rehabilitácia

95

307

1 079

Sprievodcovská a predčitateľská služba

17

38

91

Požičiavanie pomôcok

0

0

0

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

315

1 778

4 120

Špecializované sociálne poradenstvo

Celkový súhrn
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Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím
sociálno-právne
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

Počet
úkonov

Hodiny

311

1 433

2 950

27
105
249
2
8
202
36
3

37
260
552
2
8
527
44
3

81
547
1 337
3
8
877
93
3

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2019
Druh služby

Poskytnutá služba

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

95

307

1 079

Priestorová orientácia a samostatný pohyb

22

75

272

Sebaobsluha

31

69

253

Nácvik práce s optickými pomôckami

10

13

39

Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami

37

72

230

Komunikácia

27

78

284

0

0

0

Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2019
Miesto poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

Ambulantná služba

200

698

1 128

Terénna služba

230

1047

2930

Pobyt

5

33

61

Spolu

315

1 778

4 120

Vzdelávanie zamestnancov
V novembri 2019 sa zamestnankyne Klaudia Za
charová, Renáta Danišová a Zuzana Morávková
zúčastnili školenia zameraného na výučbu používania mobilných telefónov so špeciálnym
programom pre nevidiacich s názvom: Corvus –
vďaka digitálnym technológiám vykročme
z väzenia štyroch stien v Ružomberku. Školenie
organizovala nezisková organizácia Stopka. Celý
tím absolvoval školenie prvej pomoci.

V rámci interného vzdelávania absolvovali všet
ci zamestnanci KS skupinovú supervíziu v Brati
slave a celoslovenské stretnutie odborných
pracovníkov v Kráľovej Lehote.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Rovnako, ako po minulé roky, aj v roku 2019 sme
pokračovali v programe Zdravé oči už v škôlke. Navštívili sme 35 materských škôl a skontro
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Momentka z regionálneho kola Braillovskej olympiády.

lovali zrak 1 873 deťom. Až 239 deťom sme dali
odporúčanie na vyšetrenie u očného lekára, čo
tvorilo 13 % z celkového počtu odmeraných detí.
Mesto Trnava v rámci grantového programu
mesta finančne podporilo náš projekt s ná
zvom: Nevidím a aj tak čítam. Vďaka finančnej
podpore vo výške 2 000 € sa nám podarilo za
kúpiť elektronické čítacie zariadenie s hlasovým
výstupom Read Easy Evolve v celkovej hodnote
2 500 €.
V auguste 2019 sme zorganizovali pobyt pre
zrakovo postihnutých a ich najbližších príbuz
ných. Pobyt sa konal v meste Senica a pod vedením koordinátorky Lenky Patyiovej a inštruk
torky Zuzany Morávkovej sa 10 účastníkov naučilo mnohým dôležitým zručnostiam z oblasti
priestorovej orientácie či obhajoby práv
zdravotne postihnutých. Účastníci sa dozvedeli
veľa dôležitých informácií o formách spolupráce
a spôsoboch komunikácie so svojimi asistentmi
i rodinnými príslušníkmi. Pobyt bol realizovaný
vďaka finančnej podpore MPSVaR SR.
Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
Ani tento rok sme nesmeli chýbať na podujatí
Mesto pre všetkých spojenom s trnavskými
Dňami zdravia. Prezentovali sme našu prácu

PhDr. Július Bartek – figurant a pracovníčka
PZ v Trnave počas podujatia Biela palica 2019.

predstavujúcu poskytovanie špecializovaného
sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitá
cie.

Tím KS počas verejnej zbierky Biela pastelka
v Trnave.
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Náklady 2019
Nákup materiálu, energií, opráv

3 987,39 €

Cestovné

2 515,01 €

Nákup služieb

11 275,54 €

Osobné náklady

74 281,79 €

Finančné náklady

241,25 €

Odpisy DM

313,00 €

Spolu

Z prezentácie nových pomôcok od firmy
Tyflocomp.

Činnosť nášho strediska sme prezentovali aj
v Domove sociálnych služieb v Borskom Mikulá
ši, na Strednej zdravotníckej škole v Skalici,
výstave kompenzačných pomôcok organizova
nej ÚPSVaR Senica, ZŠ s MŠ v Hrnčiarovciach
nad Parnou a rovnako aj v ZŠ s MŠ v Trebati
ciach.
Počas jarného obdobia sme organizovali pre
zrakovo postihnutých sériu prednášok so spo
ločným názvom Ja a môj životný štýl. V spolu
práci s Úradom verejného zdravotníctva,
ÚPSVaR Trnava a Knižnicou Juraja Fándlyho
v Trnave sme pripravili 4 prednášky na témy:
zdravá výživa, duševné zdravie, partnerské
vzťahy a starostlivosť o zovňajšok.
Hospodárenie
Výnosy 2019
Dotácia VÚC Trnava

81 600,00 €

Dotácia mesto Trnava

2 000,00 €

Dotácia MPSVaR

7 802,13 €

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

1 211,85 €

Spolu

92 613,98 €

92 613,98 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2019 poskytli 311 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 49 082,09 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 8,52 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2019
poskytli 95 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 42 686,48 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 11,12 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu
vykazovania hodín poskytovaných druhov
sociálnych služieb Trnavského samosprávnemu
kraju.
Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu ďakujeme Trnavskému samo
správnemu kraju, Mestu Trnava, Knižnici Juraja
Fándlyho, Úradu verejného zdravotníctva, Úra
du práce sociálnych vecí a rodiny Trnava
a nákupnému centru City Aréna.
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Krajské stredisko ÚNSS Žilina
Adresa:
tel.:
e-mail:
web:
		
		
Adresa:
tel.:
e-mail:

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
B. Bullu 13, 036 08 Martin
043/428 19 09
unss.martin@unss.sk

	Personálne obsadenie krajského strediska
	
Erika Kanátová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych
služieb
Eva Machovská, sociálna pracovníčka (do 31. 3. 2019 a od 1. 5. 2019)
Denisa Veselovská, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Bernadeta Cingelová, sociálna pracovníčka (návrat z RD od 1. 4. 2019)
Milota Strončeková, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
(Stredisko sociálnej rehabilitácie v Martine)

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2019
Druh služby

Počet
klientov

Počet
úkonov

Hodiny

0

0

0

Špecializované sociálne poradenstvo

345

1 764

3 075

Sociálna rehabilitácia

209

519

1 345

42

76

147

Požičiavanie pomôcok

5

12

15

Výcvik používania pomôcky

0

0

0

352

2 371

4 582

Základné sociálne poradenstvo

Sprievodcovská a predčitateľská služba

Celkový súhrn
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Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2019
Druh služby

Poskytnutá služba

Počet
klientov

Špecializované
Súhrn poskytnutých služieb
sociálne poradenstvo
pri vyrovnávaní sa s postihnutím
sociálno-právne
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

Počet
úkonov

Hodiny

345

1 764

3 075

19
257
287
12
10
130
2
6

24
548
903
18
10
245
2
14

30
985
1 636
22
13
372
2
16

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2019
Druh služby

Poskytnutá služba

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb
Priestorová orientácia a samostatný pohyb
Sebaobsluha
Nácvik práce s optickými pomôckami
Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami
Komunikácia
Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami

Počet
klientov
209
14
46
127
103
5
17

Počet
úkonov
519
27
97
163
140
35
57

Hodiny
1 345
70
324
325
284
112
230

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2019
Miesto poskytnutia služby
Ambulantná služba
Terénna služba
Pobyt
Spolu

Vzdelávanie zamestnancov
Pracovníci nášho KS sa zúčastnili na vzdeláva
com seminári Corvus – vďaka digitálnym tech
nológiám vykročme z väzenia štyroch stien.
Absolvovali školenie prvej pomoci. V rámci
interného vzdelávania absolvovali všetci
zamestnanci KS skupinovú supervíziu v Banskej
Bystrici a celoslovenské stretnutie odborných
pracovníkov v Kráľovej Lehote.

Počet
klientov
324
144
0
352

Počet
úkonov

Hodiny

1 695
676
0
2 371

2 479
2 102
0
4 582

Aktivity krajského strediska

Projektové aktivity
V rámci programu Zdravé oči už v škôlke sme
v roku 2019 navštívili 49 materských škôlok v 41
mestách a obciach Žilinského kraja. Zrakové pa
rametre sme skontrolovali 2 292 deťom, pričom
u 386 (16,8 %) z nich sa vyskytlo podozrenie na
rozvoj refrakčnej poruchy, preto sme im vydali
odporúčanie navštíviť detského oftalmológa.
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V roku 2019 sme absolvovali školenie prvej
pomoci.

Vďaka realizácii projektu Zvýšenie zručností a
vedomostí občanov so ZP, podporeného MsÚ
Martin, MsÚ Vrútky a MsÚ Turčianske Teplice,
sa nám podarilo zakúpiť na Stredisko sociálnej
rehabilitácie v Martine nové kompenzačné
pomôcky určené na výuku klientov so zrako
vým postihnutím z regiónu Turiec.
Vďaka programu adresnej pomoci, ktorý vznikol
v spolupráci s Lions Clubom Žilina, sa nášmu KS
podarilo pomôcť dvom klientom so zrakovým
postihnutím s nákupom kompenzačných
a optických pomôcok v celkovej výške 226,80 €.
Od vzniku tohto programu sme pomohli sied
mim klientom pri dofinancovávaní nákupu
kompenzačných a optických pomôcok v celko
vej výške 1 000 €.
Prezentačné, preventívne
a informačné aktivity
V uplynulom roku sme sa zúčastnili na infor
mačnom workshope Okrúhly stôl o inklúzii
v práci s mládežou v rámci projektu Cesty k inklúzii II. Cieľom podujatia bolo hľadanie mož
ností, ako bezproblémovo zapájať mladých ľudí
so zrakovým postihnutím do rôznych aktivít.
Už tradične sa v spolupráci s Lions Clubom
Žilina a MUDr. Molitorovou zúčastňujeme aktivít
v rámci Svetového týždňa glaukómu. Podporili
sme ho dvomi osvetovými aktivitami. V OC
Mirage sme počas meraní vnútroočného tlaku

V našom informačnom stánku počas Bielej pastelky.
Dievčatá zaujalo písanie na stroji na Braillovo písmo.

prezentovali služby a poslanie KS ÚNSS Žilina.
Druhou aktivitou bol seminár pre študentov
Strednej zdravotníckej školy v Žiline. Približovali
sme im činnosť a poslanie Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, prácu s klientmi, ho
vorili sme o sociálnych dôsledkoch zrakového
postihnutia. Zároveň sme študentom prezento
vali optické a kompenzačné pomôcky, sprie
vodcovské technicky či chôdzu s bielou palicou.
Zúčastnili sme sa stretnutia s JUDr. Zuzanou
Stavrovskou na podujatí s názvom Deň s komi
sárkou pre osoby so zdravotným postihnutím
v Žiline. Pracovníčka OSSR Martin sa zúčastnila
na podujatí Priekopský deň, počas ktorého
záujemcom priblížila poslanie ÚNSS, predstavila
optické či kompenzačné pomôcky.
Spolupracovali sme na príprave výstavy Šelmy
a šelmičky Slovenska, ktorú pripravilo Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Lip
tovskom Mikuláši. Výstava bola pripravovaná
aj s ohľadom na návštevníkov so zrakovým
postihnutím a našou úlohou bola príprava
popiskov v Braillovom písme.
Absolvovali sme medzinárodnú konferenciu
Múzeá a galérie bez bariér v Dubnici nad
Váhom, ktorá sa venovala debarierizácii a sprí
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Náklady 2019
Nákup materiálu, energií, opráv

6 278,75 €

Cestovné

2 416,96 €

Nákup služieb

11 528,36 €

Osobné náklady

75 092,81 €

Finančné náklady
Odpisy majetku
Príspevky iným subjektom
Spolu

Aktivity s bielou palicou počas verejnej zbierky
Biela pastelka.

stupňovaniu kultúrnych inštitúcií pre ľudí so
zdravotným postihnutím. Z hľadiska potrieb
návštevníkov so zrakovým postihnutím sme
pomáhali s riešením debarierizácie verejných
priestranstiev v meste Vrútky či Turčianskeho
kultúrneho strediska v Martine.
Do fondu optických a kompenzačných pomô
cok sa nám vďaka spolupráci s úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bytči a Dolnom Kubíne podarilo získať z depozitu vrátených kom
penzačných pomôcok dve elektronické čítacie
lupy a telefónny prístroj, ktoré si môžu klienti KS
ÚNSS Žilina zapožičiavať na nevyhnutný čas.
Hospodárenie
Výnosy 2019
Dotácia VÚC Žilina

77 672,66 €

Dotácia mesto Martin

3 060,00 €

Dotácia MPSVaR

2 446,00 €

Príspevok ÚPSVaR Žilina

4 440,58 €

Príspevok ÚPSVaR Martin

3 325,90 €

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

8 683,05 €

Spolu

99 628,19 €

734,51 €
3 350,00 €
226,80 €
99 628,19 €

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poraden
stva sme v roku 2019 poskytli 345 klientom
a výška ekonomicky oprávnených nákladov
na tento druh služby bola 63 343,98 €.
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania
špecializovaného sociálneho poradenstva
predstavuje sumu 9,81 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2019
poskytli 209 klientom a výška ekonomicky
oprávnených nákladov na tento druh služby
bola 31 510,73 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje
sumu 9,80 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazova
nia 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, MY Žilinské noviny,
MY Kysucké noviny, hypermarketu Tesco
Žilina, Jukop, s. r. o., Optika JaŠ, Optika D3R,
SPP – distribučné centrum Žilina, Slovenskému
komornému divadlu Martin, DPMŽ, MŠK Žilina,
OC Mirage a spoločnosti BILLA.
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Uplynulý rok v rámci legislatívnej činnosti
V uplynulom roku sme sa intenzívne podie
ľali na príprave návrhov stavebných zákonov
a na príprave návrhov zákonov z oblasti
zdravotníctva.

S návrhmi do stavebných zákonov
sme opäť neuspeli
Návrhy zákona o výstavbe a zákona o územ
nom plánovaní prešli medzirezortným pripo
mienkovým konaním. Predložených bolo množ
stvo pripomienok, vrátane pripomienok ÚNSS,
návrhy zákonov preto nestihlo ministerstvo
dopravy a výstavby dopracovať v termíne, ktorý
by umožňoval návrhy posunúť na rokovanie
NR SR. Až na začiatku januára 2020 boli návrhy
predložené na rokovanie vlády SR, ktorá však
prerušila ich prerokovanie a rozhodnutie o ich
osude prenechala až na vládu, ktorá vzíde
z parlamentných volieb 2020.

Spísali sme alternatívnu správu
k implementácii Dohovoru OSN
Rok 2019 mal pre uplatňovanie práv ľudí so
zdravotným postihnutím na Slovensku mimo
riadny význam. Začal sa proces druhého hodnotenia implementácie Dohovoru OSN o právach
osôb so zdravotným postihnutím Výborom OSN
pre práva osôb so zdravotným postihnutím.
Výrazne sme sa podieľali na tvorbe alternatívnej
správy o implementácii Dohovoru vypracovanej
pod vedením NROZP v spolupráci s ďalšími organizáciami osôb so zdravotným postih
nutím a ľudsko-právnymi organizáciami.
Výsledkom procesu je dokument s otázkami,
ktoré Výbor OSN adresoval vláde SR, na ne má
slovenská vláda reagovať do 12 mesiacov od ich
zverejnenia.

Dlhodobá starostlivosť
Návrh zákona o dlhodobej starostlivosti sa
ministerstvu zdravotníctva a ministerstvu práce,
sociálnych vecí a rodiny nepodarilo pripraviť.
Aspoň čiastočnou náhradou bude od roku
2021 možnosť, určená rodinným príslušníkom,
postarať sa o dlhodobo chorého člena rodiny,
pričom sa im bude môcť vyplácať ošetrovné až
po dobu 90 dní osobnej starostlivosti v priro
dzenom prostredí chorého príbuzného. Návrhy
zákonov týkajúcich sa reformy zdravotníctva
vláda SR z rokovania parlamentu stiahla.
Výrazný úspech zákona o vysokých školách
Našim výrazným úspechom je zakotvenie dlho
dobo presadzovanej požiadavky v zákone o vy
sokých školách, aby webové sídla a mobilné
aplikácie v správe verejných vysokých škôl dodr
žiavali štandardy pre prístupnosť a funkčnosť
webových sídiel a mobilných aplikácií a boli do
držané minimálne požiadavky na obsah webo
vých sídiel. Podarilo sa to až schválením zákona
o informačných technológiách vo verejnej
správe.

Za negatívum legislatívneho procesu
považujeme skutočnosť, že návrhy zákonov
predložené poslancami NR SR neprechádzajú
riadnym medzirezortným pripomienkovým
konaním a pokiaľ sa k nim i vyjadríme,
k pripomienkam sa neprihliada a nediskutuje
sa o nich. V uplynulom roku sme sa takto
nemali možnosť vyjadriť k viacerým novelám
zákona o sociálnom poistení.
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Informačné technológie
pre ľudí so zrakovým postihnutím
Centrum technických a informačných služieb
(CETIS) je špecializované pracovisko ÚNSS,
ktorého poslaním je vzdelávanie a poraden
stvo pre ľudí so zrakovým postihnutím
v oblasti IT a ich využívanie pri vzdelávaní,
zamestnávaní a podpore nezávislého života.
Ide najmä o sprístupňovanie informácií,
informačno-komunikačných technológií,
ako aj rozvoj schopností nevidiacich a slabo
zrakých ľudí potrebných na ich využívanie.
Počítačové kurzy a nácvik práce s technicky
náročnými pomôckami
V roku 2019 inštruktori IT technológií pre ZP
na krajských strediskách ÚNSS vyškolili 2 klien
tov – účastníkov základných počítačových
kurzov, v rámci ktorých sa venovali výučbe
práce s počítačom s využitím asistenčného
softvéru JAWS pre nevidiacich a so zväčšovacím
programom Zoomtext pre slabozrakých
používateľov. Okrem toho školili 183 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. Výučbu inštruktorov IT technológií pre
ZP sme rozšírili o modul pre aplikáciu LAMBDA
– vyučovanie matematiky.
Interné školenia pre zamestnancov
Pre zamestnancov ÚNSS sme zrealizovali dve
školenia o kompenzačných pomôckach a jedno
o tvorbe prístupných elektronických a tlačených
dokumentov.
Sprístupňovanie internetových
stránok a softvéru
Naďalej sme sa intenzívne venovali poraden
stvu pri sprístupňovaní webových stránok
a informácií na internete. Dlhodobo spolupra
cujeme pri sprístupňovaní internetových sídiel
verejnej správy. Tradične vyhodnocujeme prí-

stupnosť webových sídiel obcí, miest a samo
správnych krajov pre súťaž Zlatý erb, v roku
2019 ich bolo 77. Súťaž má aj motivačný charak
ter, čo sa prejavuje systematickým zvyšovaním
úrovne prístupnosti webových sídiel samo
správnych krajov, miest a obcí. Okrem toho sme
zrealizovali rozsiahle testovanie prístupnosti
produktov spoločnosti ESET.
Označovanie liekov Braillovým písmom
Už štrnásť rokov (od roku 2005) poskytujeme
farmaceutickým firmám poradenstvo pri
povinnom popisovaní liekov Braillovým
písmom, čo zásadne zvyšuje nezávislosť
nevidiacich ľudí pri ich používaní. V roku 2019
sme vydali 12 protokolov o prepise názvov
liekov do Braillovho písma. Okrem toho posky
tujeme poradenstvo farmaceutickým firmám
pri malých zmenách alebo preklade cudzojazyč
ných názvov.
Osveta
Osvetu o technických možnostiach prekonáva
nia dôsledkov ťažkého zrakového postihnutia
šírime prostredníctvom výstav, seminárov
a konferencií. 6. novembra 2019 sme sa zúčast
nili konferencie Múzeá a galérie bez bariér
v Dubnici nad Váhom, kde sme vystúpili s pred
náškami o mobilnej aplikácii Sám v múzeu
a Prístupný web. Záujem o tieto služby výrazne
presahuje naše možnosti limitované najmä
dostupnými zdrojmi financovania.
Rozvoj Blindrevue.sk
V roku 2019 sme pokračovali v uverejňovaní
článkov a návodov na stránkach elektronického
časopisu Blindrevue.sk. Celkovo sme za rok 2019
uverejnili 66 článkov. Venovali sme sa aplikácii
Be My Eyes, čítaciemu zariadeniu OrCam, začali
sme so seriálom Aplikácie, na ktorých fičím,
spracovali sme anketu Televízne vysielanie
s audiokomentárom – skúsenosti a riešenia
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Naši kolegovia pri testovaní hmatových máp.

používateľov, vyhodnotili sme prístupnosť
a prácu s niektorými mobilnými telefónmi
a venovali sme sa aj popisu hier.
Intranet ÚNSS
Spustili sme Intranet ÚNSS, ktorý je v súčasnej
podobe rozdelený na 2 časti – jedna obsahuje
dokumenty dôležité pre prácu na krajských
strediskách ÚNSS, druhá časť je určená
predsedom a sekretárom krajských rád ÚNSS.
Zmyslom intranetu je, aby urýchlil nájdenie
a stiahnutie dokumentov, ktoré naši pracovníci
a kolegovia potrebujú k svojej práci.
Nové webstránky ÚNSS
a krajských stredísk ÚNSS
Rok 2019 bol aj rokom príprav na prechod na
nové webové stránky ÚNSS a krajských stredísk
ÚNSS. Mali sme dva hlavné ciele – zvýšiť
prístupnosť našich webových sídiel a uľahčiť
i urýchliť uverejňovanie nových článkov.
Zmenil sa aj dizajn webových stránok KS, ktorý
sa viac priblížil dizajnu hlavnej stránky ÚNSS
a zjednotila sa ich štruktúra.

RoboBraille
V decembri 2019
bol ukončený
projekt RoboBraille.
Robo-Braille je
webová a emailová
služba, pomocou ktorej možno automaticky
konvertovať dokumenty do rozličných alterna
tívnych formátov vhodných pre nevidiacich,
slabozrakých, dyslektikov a ďalších používateľov
s poruchami čítania. Službu možno využiť aj
na konverziu inak neprístupných alebo nie
bežných dokumentov do prístupnejších
formátov.
Softvér na tvorbu hmatových
orientačných máp
Spolupracovali sme na projekte Softvér na
tvorbu hmatových orientačných máp, ktorý
bol ukončený v júli 2019. Jeho cieľom bolo
prispieť k eliminácii diskriminácie osôb s ťažkým
zrakovým postihnutím vytvorením webového
softvéru pre automatizovanú tvorbu výstupov
pre 3D tlač hmatových orientačných máp.
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Architektonické a dopravné bariéry
V priebehu roku 2019 sme v rámci Oddelenia
prevencie architektonických a dopravných
bariér posúdili a vydali záväzné stanoviská
z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím
k 236 projektom pre stavebné konanie,
k 144 projektom pre územné konanie
a zúčastnili sme sa 89 kolaudačných konaní.
Projektantom sme poskytli 94 konzultácií
a 12 návrhov riešení. Z projektov, na ktorých
sme participovali, boli v Bratislave najvý
znamnejšie nová Autobusová stanica Nivy
a Dúbravsko-Karloveská radiála. V Košiciach
to bolo pokračovanie modernizácie
električkových tratí a Slanecká cesta.

Z metodickej činnosti

V rámci našej činnosti sme sa venovali i pripo
mienkovaniu návrhov nového stavebného
zákona a jeho vykonávajúcich vyhlášok v gescii
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Pripomien

3D model s popisom v Braillovom písme.

kovali sme TP (technické podmienky) 023 Použi
tie, kvalita a systém hodnotenia dopravných
a parkovacích zariadení, taktiež v gescii Minis
terstva dopravy a výstavby SR, Sekcie cestnej
dopravy a pozemných komunikácií. Aktívne
sme sa zúčastnili pilotného projektu Návrh stra
tégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
v spolupráci s mestom Nitra a Úradom splno
mocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spo
ločnosti. Projekt bol realizovaný v rámci národ
ného projektu Podpora partnerstva a dialógu
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
Pripomienkovali sme jednotlivé kapitoly tohto
projektu, vypracovali dve kapitoly záverečného
dokumentu stratégie a zároveň sa zúčastnili
záverečnej konferencie v Nitre. Poskytovali sme
konzultácie firme AIMAPS, s. r. o., k vývoju soft
véru na tvorbu hmatových orientačných máp.
Spolupodieľali sme sa úlohách v rámci medzi
národného projektu Od vzdelávania k inklúzii.
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Osvetové aktivity zamerané
na odstraňovanie bariér

vystúpili v rámci seminára Hmatové orientačné
mapy pre nevidiacich a slabozrakých.
Poslucháčom RTVS sme približovali problema
tiku bariér a ich odstraňovania pri cestovaní
MHD. Pre časopis Mosty inklúzie sme pripravili
článok o ocenení Access City Award 2019,
ktoré sa zameriava na úsilie miest stať sa
prístupnejšími. Do časopisu Dúha sme pripravili
text Ako na tvorbu hmatových máp.

Priechod pre chodcov s reliéfnymi prvkami pre ľudí
so zrakovým postihnutím.

Reliéfne úpravy na nástupišti električky.

Počas uplynulého roka sme sa aktívne zúčastnili
niekoľkých konferencií: Construction Conferen
ce v Bratislave, študentom architektúry STU
sme prednášali na tému Prístupnosť vysoko
školského prostredia. S prezentáciou na tému
Súčasné riešenia napomáhajúce ľuďom so zra
kovým postihnutím pri orientácii v meste sme

Chodník a cyklistická komunikácia oddelené
špeciálnym varovným pásom.

Spolupráca
Zástupcom Mestskej knižnice v Bratislave sme
radili, ako odstrániť bariéry a sprístupniť
priestory pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Nadviazali sme spoluprácu s Ministerstvom
dopravy a výstavby SR a Dopravným podnikom
Bratislava pri riešení problémov s informačným
akustickým systémom na zastávkach
MHD. Absolvovali sme úvodné stretnutia
s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy
v rámci projektu Prístupná Bratislava. Cieľom
vzájomnej spolupráce je zlepšenie prístupnosti
metropoly pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Zúčastnili sme sa aj pilotného stretnutia
s Bratislavskou agentúrou cestovného
ruchu zameraného na zlepšenie podmienok
prístupnosti hotelov, reštaurácií, informačných
pointov, interiérov, exteriérov i ostatných
objektov dôležitých pre návštevníkov
Bratislavy.
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Činnosť základných organizácií
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 organi
začnými článkami sú základné organizácie (ZO),
ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe
územnej pôsobnosti. K 31. 12. 2019 sme ich mali
59, organizovaných v nich bolo 3 464 členov.
Elektronická evidencia nám uľahčuje získavať
informácie o štruktúre členskej základne
(napr. z hľadiska stupňa zrakového postihnutia,
veku, zamestnanosti, gramotnosti, sociálneho
prostredia a pod.), vďaka čomu dokážeme na
celoštátnej i regionálnych úrovniach určovať
priority pri riešení potrieb jednotlivých cieľo
vých skupín, adresovať im špecifické informácie
a pri organizovaní podujatí prihliadať na ich
osobitosť (bezbariérové prostredie pre ľudí s pri
druženým telesným postihnutím, diabetické
stravovanie, atď.).
Štruktúra členov ÚNSS z hľadiska stupňa
zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia
Nevidiaci

Podiel v %
8,68

Prakticky nevidiaci

33,20

Slabozrakí

38,06

Bez zrakového postihnutia

19,85

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 narušenia.
Z celkového počtu našich členov sme v roku
2019 mali v rámci tejto skupiny 5,05 % ľudí so
sluchovým postihnutím, 0,76 % odkázaných
na invalidný vozík, 6,06 % s iným telesným
postihnutím. Cukrovkou, ktorá je v mnohých
prípadoch príčinou trvalej zrakovej indispozície,
trpí až 10,52 % našich členov, preto pravidelne
organizujeme rehabilitačné pobyty pre
nevidiacich a slabozrakých diabetikov.

Štruktúra členov z hľadiska veku
Vekové rozpätie

Podiel v %

0 až 18 rokov

0,72

19 až 35 rokov

4,63

36 až 50 rokov

12,52

51 až 60 rokov

14,36

61 až 70 rokov

32,29

Nad 70 rokov

35,48

Z uvedeného vyplýva, že problém so zvyšova
ním priemerného veku členov stále pretrváva.
Zvýšenie záujmu mladých ľudí o organizova
nosť sa neprejavil ani po novele Stanov ÚNSS
z roku 2016, ktorá im umožnila zakladať si
v rámci krajov vlastné základné organizácie,
ani po ukončení projektu YALTA v roku 2018.
Potenciálnu cestu k zlepšeniu tejto situácie
naznačuje projekt ZO Čadca (viac v časti
o aktivitách a činnosti členov ÚNSS), ktorý
bol určený rodičom a deťom so zrakovým
postihnutím. Takáto práca si však vyžaduje
profesionalitu a odbornosť, na úrovni spolkovej
činnosti ju možno realizovať len do určitej
miery. Podiel členov nad 60 rokov neustále
narastá, takže táto skupina už tvorí takmer
dve tretiny z celkového počtu. Spomínanej
skutočnosti sa, prirodzene, prispôsobuje aj
charakter usporadúvaných podujatí.
Braillovo písmo – základ gramotnosti
Priaznivé číslo nevykazuje ani gramotnosť
našich členov. Len necelých 20 % nevidiacich
a prakticky nevidiacich ovláda Braillovo písmo.
Neprestajne preto v rámci poskytovaných
sociálnych služieb kladieme dôraz na jeho
výučbu a na jeho dôležitosť upozorňujeme aj
rôznymi propagačnými podujatiami. V roku
2019 to bola napr. európska Súťaž braillovských
esejí či Braillovská olympiáda.
Organizačná štruktúra ÚNSS
Naši členovia sú registrovaní v základných
organizáciách, v ktorých sa realizuje všetko,
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čo je s členmi a ich členstvom spojené –
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 sa 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 pár
nom 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 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.

Aktivity a podujatia členov ÚNSS
Cesta rozprávkovým lesom
Prvými, koho na už tradičnej oslave MDD mohli
návštevníci pod hradom Divín stretnúť, boli
členky ZO Lučenec. Deti si obkreslili ruky i nohy,
z bodiek, ktoré tvoria abecedu pre nevidiacich,
si zostavili začiatočné písmeno svojho mena
a nalepili samolepkami do vopred pripravenej
šablóny. K druhému stanovišťu sa museli
preskákať – farebnými kriedami bolo na chodní
ku Braillovým písmom napísané „Vitajte, deti”
a následne trafiť loptou do koša s klapkami na
očiach. Každý návštevník dostal na pamiatku
malý štítok s nápisom v čiernotlači a v Braillo
vom písme s textom Ďakujeme, že nás vidíte.
Maľovanie na hodváb
Najstaršie dochované záznamy o technike
shibori pochádzajú z Číny, najmladšie z Prešova.
Tamojšia ZO sa totiž pustila do skladania,
vrásnenia, stáčania, zväzovania a zauzľovania
hodvábu. Aká úprava dostala prednosť, taký
motív na šatkách a šáloch nevidiaci a slabozrakí
vyčarili. Zapúšťaním farieb im pod rukami

ožívali jedinečné symetrické i asymetrické vzory
či ornamenty. Vyskúšali si miešanie farieb, prí
pravu kompozície, batikovanie, hru s efektom
soli, kreslenie motívov fantómovou i kontúrova
cou ceruzkou a maľovanie akvarelom.
Keď chcem byť úspešný,
musím byť vzdelaný
Výhody a nevýhody špeciálnych škôl i vzdeláva
nia nevidiacich a slabozrakých detí v škole
bežného typu boli témou projektu ZO Čadca,
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V rámci projektu Otvorme srdcia pre včielky sa členovia ZO Kysucké Nové mesto učili skladať
aj rámiky.

ktorý bol určený rodičom detí so zrakovým
postihnutím. Tyflopédi z Centra špeciálno-peda
gogického poradenstva SŠI v Levoči a špeciálna
pedagogička zo ZŠ v Starej Bystrici sa vo svojich
prednáškach venovali zrakovému postihnutiu
v škole (vrátane špeciálno-pedagogickej diag
nostiky a kompenzácií), príslušnej legislatíve,
testom školskej zrelosti, spôsobom klasifikácie
pri integrovanom vzdelávaní a záväzkom
vzdelávacej inštitúcie. Dvojdňový pobyt si
spestrili pestrým sprievodným programom.
Otvorme srdcia pre včielky
Členovia ZO Kysucké Nové Mesto sa pustili
do odhaľovania tajomstiev úľa. Vyskúšali si
vymodelovať jednotlivé vývojové štádiá včely
medonosnej z plastelíny, či určiť rozdiel medzi
plodovým a medovým rámikom. Na pripravenej
prednáške sa dozvedeli o zázračných účinkoch
včelích produktov, projekt však vytvoril priestor
aj na odlievanie točených i stĺpových sviečok
z roztopeného vosku, ich šúľanie z medzistie

nok, spestrenie pridaním farby a tvorbu
jednoduchých dekorácií. Popri vlastnoručne
vyrobenej sviečke si každý odniesol aj voskovú
medailu za šikovnosť.
Mydlová krása
OSSR Martin nadviazalo na dlhoročnú tradíciu
a pre členov všetkých ZO Žilinského kraja
pripravilo ďalší zo série kreatívnych kurzov.
Tentoraz predstavili slabozrakým a prakticky
nevidiacim ženám vo veku od 50 do 73 rokov
pracovné náradie, formy na mydlá, potrebné
ingrediencie (horúci glycerín, vonné silice či
vône, farby, bylinky i rôzne prídavné látky, napr.
sušené lístky, kávové zrnká a pod.) a samotnú
prípravu mydla – jeho nalievanie do foriem,
odnímanie z foriem aj dodatočnú úpravu
a zdobenie.
Tanečno-pohybová terapia
Zlepšiť kvalitu života v oblasti psychohygieny,
fyzickej kondície, sebarealizácie, sebestačnosti,
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Výroba mydla mala medzi nevidiacimi a slabo
zrakými ženami veľký úspech.

Dobrá nálada nebola síce podmienkou, ale počas
Tanečno-pohybovej terapie nikdy nechýbala.

komunikácie i orientácie v priestore. To bol cieľ
rovnomenného projektu ZO č. 57 Bratislava,
ktorý účastníčkam umožnil spoznať svoje
telo, svoj pohybový štýl v prepojení na vlastné
osobnostné charakteristiky, ale aj lepšie
zvládať stres, úzkosť, hnev, strach, či pracovať
s neverbálnou komunikáciou, ktorá je pre
ne z dôvodu zrakového postihnutia ťažko
dostupnou skúsenosťou.

Šikovníci
Niekoľko hodín pri tvorbe dekorácií
najrôznejšieho druhu: košíkov z papiera,
náramkov na ruky, ozdôb, kvetov a anjelikov zo
stúh, reliéfnych i vianočných pohľadníc, sviečok
a mnohých ďalších. Takto vyzeralo stretnutie
tvorivých krúžkov Základných organizácií.
Členom ZO ÚNSS Komárno, Nitra, Nové Zámky,
Šaľa, Šahy, Zlaté Moravce a ZO č. 5 Bratislava
umožnila KR Nitra, ktorá podujatie organizovala,
vymeniť si nápady a postupy pri ručných
prácach vhodných pre ľudí so zrakovým
postihnutím.

Pútavá škola chrbta
Pod vedením odborníčky na fyziatriu,
balneológiu a liečebnú rehabilitáciu sa členovia
ZO Námestovo na pravidelných stretnutiach
oboznámili s anatómiou kostí, kĺbov a svalov,
naučili sa správne dýchať, rozvíjať statickú
a dynamickú funkciu chrbtice. Vďaka
praktickým cvičeniam už dokážu predchádzať
náhle vzniknutej bolesti chrbta a dbať na
správne pozície tela v priestore, ako sú
líhanie, ležanie a vstávanie z postele, sedenie,
sprchovanie a kúpanie či domáce práce.

Výročná správa 2019 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Zdravé oči už v škôlke
Súčasťou našej práce je aj bohatá preventív
no-osvetová činnosť. A práve preto realizuje
me už od roku 2014 program Zdravé oči už
v škôlke zameraný na prevenciu detských
očných ochorení.

Prehľad počtov nameraných detí podľa krajov
Počet MŠ

Počet miest
a obcí v kraji

Svoje skúsenosti s programom Zdravé oči
už v škôlke nám napísala pani Paulína, mama
5-ročnej Dianky:
„Dcérka sa zúčastnila vášho skríningového
merania a musím priznať, že z výsledku som
bola nepríjemne zaskočená. Pravé oko nebolo
možné zmerať a ľavé vykazovalo silnú dioptriu.
Samozrejme, bola som presvedčená, že sa asi

stala chyba, veď moje dieťa robí všetky úkony
na sto percent, nikdy sa nesťažovalo... Avšak,
zneistela som a objednali sme sa k lekárke na
očné vyšetrenie. Výsledok bol katastrofálny!
Absolútne som nečakala, že dcéra bude mať
na pravom očku 5-ku dioptriu, na ľavom 3,75
a astigmatizmus. Dianka nosí okuliarky už päť
mesiacov a totálne jej zmenili život. Keď si ich
dala na očká po prvýkrát, povedala mi, ako je
na svete krásne... Preto sa vám chcem zo srdca
poďakovať, zachránili ste dcérkin zrak.”

Vydané
odporúčania

Astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť sú vývi
nové poruchy zraku, ktorých počiatočné či
pokročilé štádium dokážeme s vysokou mierou
spoľahlivosti odhaliť vďaka meraniam binokulár
nym autorefraktometrom. Zameranie programu
na škôlkarov nie je samoúčelné. Detský zrak
sa najmarkantnejšie vyvíja práve v období troch
až šiestich rokov, ale tiež najoptimálnejšie reagu
je na vhodne zvolenú terapiu. Správne zvolenou
liečbou sa môže jej progres zastaviť, či dokonca
zvrátiť.
Merania v rámci programu Zdravé oči už v škôlke
realizujú vyškolení pracovníci krajských stredísk
ÚNSS priamo v materských školách, takže deti
nemusia nikam chodiť, sú vo svojom prirodze
nom prostredí. Skríning je rýchly, bezbolestný
a bezplatný. Pri meraní dokáže prístroj Plusoptix
vyhodnotiť až 5 parametrov: optickú mohut
nosť očí, zakrivenie rohovky, ďaleko- alebo krát
kozrakosť a nerovnakosť zreničiek. Výsledok
merania zapíše odborný pracovník ÚNSS
do potvrdenia pre rodiča.
Minulý školský rok navštívili odborní pracovníci
ÚNSS 447 škôlok po celom Slovensku a dovedna
skontrolovali zrak 20 285 škôlkarom. Odporúča
nie navštíviť detského oftalmológa dostalo
2 955 detí, čo je 15 %. Program realizuje
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
vďaka spolupráci s OZ BILLA ľuďom.

Počet odmeraných detí
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Bratislavský kraj

6 678

944 14

143

34

Nitriansky kraj

2 081

337 16

42

30

Banskobystrický kraj

1 611

172 11

41

34

Košický kraj

2 476

389 16

52

27

Žilinský kraj

2 382

401 17

49

41

Trenčiansky kraj

1 601

219 14

37

30

Prešovský kraj

1 643

250 15

48

35

Trnavský kraj

1 813

243 13

35

29

Kraj

SPOLU

%

20 285 2 955 15 447 260
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Chodec s bielou palicou
V utorok 15. októbra sme širokej verejnosti
po celom Slovensku názorne predvádzali
a rozprávali, čo všetko musí nevidiaci či
slabozraký zvládnuť, ak sa chce pohybovať
samostatne a bezpečne, podľa čoho sa
orientuje, čo všetko mu pri orientácii môže
pomôcť a ako mu môže byť nápomocný
vidiaci. Na cestách i na ulici.

Vodiči rešpektujú chodcov
s bielou palicou
Prvú líniu už 10. ročníka Dňa bielej palice sme
zamerali na osvetu v oblasti dopravných bariér.
Naše tímy posilnené o príslušníkov Policajného
zboru sme mali v 49 mestách a na 54 priecho

nedalo na priechode prednosť 18,8 % vodičov.
Už po druhý raz sme sa počas Dňa bielej palice
pozreli na to, ako je na chodca s bielou palicou
pripravené užšie centrum Bratislavy. V spolupráci
s Mestskou políciou hlavného mesta SR
Bratislavy sme monitorovali prekážky dočasného
charakteru umiestnené na reliéfnych prvkoch
(napr. motorové vozidlá, reklamné pútače
na umelých vodiacich líniách, na signálnych
a varovných pásoch). V danom čase a v danej
lokalite sme zaznamenali 6 vozidiel, ktoré nereš
pektovali príslušnú vyhlášku a parkovali práve
na nich. Vodiči boli poučení a dostali informácie
o tom, čo je a čo, naopak, nie je pre ľudí
so zrakovým postihnutím bariérou.

Policajná hliadka s našou dobrovoľníčkou pri
komunikácii s vodičom.

Bezpečný prechod cez priechod.

doch pre chodcov. Titulom Najdisciplinovanejší
vodiči za rok 2019 sa oprávnene hrdia tí z Trnav
ského kraja, kde na bielu palicu nereagovalo len
11,7 % z nich. Druhé miesto obsadil Žilinský kraj
s 12,4 % a tretie Banskobystrický kraj s 16,3 %.
Celkový výsledok svedčí o zlepšení informova
nosti slovenských motoristov o účastníkovi cest
nej premávky s bielou palicou. Oproti roku 2018
je to rozdiel 2,3 %, celkovo totiž našim figurantom

Elektrické a hybridné vozidla
sú problém
Jednou z tém, ktorú sme počas Dňa bielej palice
2019 otvorili, bol stále narastajúci počet elektrických a hybridných vozidiel. Pre nevidiacich
a slabozrakých ľudí predstavujú vážne bezpeč
nostné riziko ohrozenia života a samostatnosti.
Sluchom sa totiž o ich prítomnosti a pohybe
dá získať len obmedzené množstvo informácií,
pretože pri nízkych rýchlostiach sú mimoriadne
tiché. Varovanie pred možnou kolíziou predsta
vuje systém zvukovej signalizácie AVAS, ktorý
napodobňuje zvuk spaľovacieho motora.
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Z našich projektov

Projekty zamerané na skvalitnenie života
našich členov, ale aj medzinárodné projekty
podporujúce pozitívne zmeny v spoločnosti
súvisiace s vnímaním problémov ľudí so
zrakovým postihnutím, aktivity zamerané na
odbúravanie bariér – ľudských, informačných
i architektonických, osveta – to všetko
zastrešuje i bohatá projektová činnosť Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Od vzdelávania k inklúzii – From Education
to Inclusion (EDI)
V roku 2019 sme začali s medzinárodnou spoluprácou na projekte EDI – Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion). S jeho realizá
ciou a napĺňaním cieľov nám pomáhajú naši
partneri: Stredisko Teiresiás z Českej republiky
a Funka zo Švédska. Naše aktivity zameriavame

Prvé nadnárodné stretnutie účastníkov všetkých
partnerských organizácií projektu EDI sa uskutočnilo
na pôde ÚNSS.

na pracovníkov miestnych samospráv, ktorí pro
stredníctvom niekoľkých školení získajú prehľad
o tom, čo pre človeka so zrakovým postihnutím
znamená prístupnosť prostredia, informácií
a medziľudskej komunikácie. Naučia sa identifi
kovať bariéry, pripraviť čitateľnú elektronickú
či tlačenú informáciu a efektívne komunikovať
s človekom so zrakovým postihnutím. Nemenej
dôležití sú v projekte i nevidiaci a slabozrakí lídri,
ktorí sa budú v rámci školení učiť, ako poukazo
vať na prípadné nedostatky v jednotlivých

oblastiach prístupnosti a konštruktívne obhajo
vať svoje záujmy a práva. Grant na tento projekt
sme získali v rámci programu Erasmus +.
Návrh stratégie prístupnosti pre všetkých
V roku 2019 sme ukončili pilotný projekt Návrh
stratégie prístupnosti pre všetkých v rámci ná
rodného projektu Podpora partnerstva a dialógu
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
Realizovali sme ho v spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
a mestom Nitra. V poslednej fáze projektu sme
napísali dokument Stratégia prístupnosti mesta
Nitry pre všetkých. Dokument prešiel pripomien
kovaním zo strany občanov mesta, pracovníkov
mestského úradu zodpovedných za jednotlivé
oblasti prístupnosti i poslancov mestského
zastupiteľstva. Prácu na projekte sme ukončili
realizáciou odbornej konferencie na tému
Prístupnosť miest a obcí.

Zábery z finálového kola Braillovskej olympiády,
ktoré sa konalo v Bratislave.

Braillovská olympiáda 2019
Jedným z podujatí, ktorým sa usilujeme propago
vať dôležitosť Braillovho písma pri prístupe nevi
diacich k informáciám, zdôrazniť jeho pozíciu ako
nástroja gramotnosti a podporiť jeho výučbu, je 
celoslovenská súťaž Braillovská olympiáda. Skúš
kou šikovnosti prechádzajú nevidiaci v štyroch
disciplínach: Čítanie Braillovho písma, Písanie
Braillovho písma na mechanickom písacom stroji
pre nevidiacich, Korektúra braillovského textu,
ktorá v sebe spája nielen čítanie a písanie, ale aj
znalosť slovenskej gramatiky. A napokon
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Lekáreň, v ktorej nevidiaci pracujú s názvami
liekov. Kvalifikačné kolá sa uskutočnili na jar
v Košiciach, Banskej Bystrici, Martine a v Trnave
a zúčastnilo sa ich celkovo 35 súťažiacich. Šiestich
najúspešnejších v každej disciplíne sme pozvali
do finále, ktoré sa uskutočnilo 7. a 8. decembra
2019 v priestoroch Spojenej školy internátnej
pre žiakov so zrakovým postihnutím
v Bratislave. Podujatie sme zrealizovali vďaka
finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.
V dúhovom šate
Nevidiacim a slabozrakým, ale i širokej verejnosti
sú určené informácie sústredené v dvojmesační
ku Dúha a jeho kultúrnej prílohe Dúhovka, ktoré
sme v roku 2019 vďaka finančnej podpore
MPSVaR SR a MK SR vydávali vo zväčšenej čierno
tlači, v Braillovom písme a elektronicky. Témou
jednotlivých čísel boli správy o činnosti ÚNSS,
jej osvetové a propagačné aktivity. Neobišli sme
ani dianie v národnej i medzinárodnej legislatíve,
celoslovenské prehliadky daností ľudí so zrako
vým postihnutím, jednorazové regionálne podu
jatia a projekty určené nevidiacim a slabozrakým,
prípadne také, ktoré organizovali oni sami. Čitate
ľom sme ponúkli rozhovory s tými, ktorí aktívne
realizujú a rozvíjajú umelecké a športové
aktivity pre našich klientov, medailóny ľudí so zra
kovým postihnutím, ktorí v rámci kultúrnej
činnosti dosiahli inšpiratívne úspechy. Vyhľadá
vali a zverejňovali sme pozvánky do kultúrnych
inštitúcií na podujatia a expozície sprístupnené
pre osoby so zrakovým postihnutím, zameriavali
sme sa na aktivity v oblasti hudby, prednesu
poézie a prózy, vlastnej literárnej tvorby a krea
tívne kurzy. Na stránkach časopisu sme vytvorili
priestor aj na vyjadrenie názorov, skúseností
a postrehov našich čitateľov.

OKAmih
Ide o druhý printový titul, ktorý pripravujeme.
Tento však píšu nevidiaci a slabozrakí pre vidiacu
verejnosť. V OKAmihu približujeme život ľudí
so zrakovým postihnutím, verejnosti sa snažíme
vysvetľovať, prečo sú niektoré bariéry pre ľudí
nevidiacich a slabozrakých bariérami, a že nie

vždy je zložité a náročné pomôcť
ich odstrániť. Búrame zaužívané mýty o živote
so zrakovým postihnutím, predstavujeme
osobnosti, ktorým Únia nevidiacich a slabozra
kých Slovenska prirástla k srdcu, približujeme
posolstvo našich projektov či preventívnych
programov. V minulom roku vyšiel OKAmih
dvakrát a čitateľom bol distribuovaný prostred
níctvom týždenníka Nový čas víkend a tiež počas
hlavného zbierkového dňa Biela pastelka. OKA
mih vyšiel vďaka finančnej podpore Ministerstva
kultúry SR.
Cesta svetla
Cesta svetla je
súťaž, ktorá stiera
akékoľvek hrani
ce. Svedčí o tom
i fakt, že autorom
víťaznej snímky
v kategórii Farebná fotografia sa stal žiak základ
nej školy Martin Ragan. Fotografickú súťaž
určenú vidiacim i nevidiacim, amatérskym
aj profesionálnym fotografom sme organizovali
už po šestnástykrát. Svoje fotografie mohli
súťažiaci prihlásiť do troch kategórií: čiernobiela,
farebná a mobilná fotografia. Takmer šesťdesiat
fotografov prihlásilo zhruba 300 súťažných
snímok, ktoré museli splniť jediné – venovať
sa problematike zrakového postihnutia alebo
tematike svetla. O odborné hodnotenie 16. roč
níka sa postarala porota v zložení: Lukáš Kimlička,
Miroslav Zaťko a Ján „Myšiak” Miškovič. Slávnost
ná vernisáž výstavy Cesta svetla a oceňovanie
úspešných fotografov sa uskutočnilo 5. decembra
2019 v priestoroch Slovenského národného
divadla v Bratislave. Súťaž sa mohla uskutočniť
vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a firmám
VELUX, REGION PRESS a Huawei.
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Zbierková činnosť
Biela pastelka
Verejná zbierka Biela pastelka sa niesla
v znamení 18. výročia. Jedna z najväčších
a najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku
dosiahla „dospelosť“. Hlavným motívom
kampane bol slogan: „Život je krajší, ak sa
v ňom máte o koho oprieť.“ A keďže si to
uvedomujeme a vážime, rozhodli sme sa
počas uplynulého ročníka poďakovať našim
darcom, dobrovoľníkom či sponzorom
veľkým koncertom v Bratislave.

18. narodeniny
Celý rok sme žili osemnástymi narodeninami
Bielej pastelky. Odštartovali ho gratulácie zná
mych osobností, ktoré sa objavovali na sociál
nych sieťach. Naším cieľom bolo upozorniť
verejnosť na dôležitosť zbierky, jej výnimočné
„narodeniny“ a tiež upútať pozornosť verejnosti
na ľudí so zrakovým postihnutím. Ku gratulan
tom sa pripojili mnohé osobnosti z kultúrneho
či športového života, napríklad Matej Tóth,
Michal Hvorecký, Mário „Kuly” Kolár, Ondrej Kan
dráč, Zuzka Rehák Štefečeková, Marián Mitaš
či Robo Opatovský. Následne sme promovali
hlavný zbierkový deň a jeho posolstvo: „Život
je krajší, ak sa v ňom máte o koho oprieť.”
S kreatívou kampane nám pomáhala agentúra
Promiseo. Vizuály, ale aj spoty s abmasádorkou
Adelou Vinczeovou sa prezentovali po celom
Slovensku, v médiách regionálnych i celosloven
ských, printových aj onlineových. Novým
„hlasom” pastelkových spotov sa stal herec
Slovenského národného divadla Robo Roth.
Nad 18. ročníkom prevzal záštitu Matúš Vallo,
primátor hlavného mesta Bratislavy.
Oslavovalo sa v každom kraji
V každom krajskom meste sme mali informačný
stánok, v ktorom naši pracovníci a dobrovoľníci
informovali o živote so zrakovým postihnutím.
Ten najväčší, ktorým sme sa chceli poďakovať

V Košiciach radi prispeli aj nevidiaci.

Osvedčené moderátorské duo, ktoré už k hlavnému zbierko
vému dňu Bielej pastelky akosi patrí – Adela Vinczeová
a Dodo Kuriľák.

našim darcom, donorom, dobrovoľníkom,
partnerom za roky úspešnej spolupráce, sme
zrealizovali v Bratislave. Na námestí pred OC
Eurovea sme mali koncertné pódium, na kto
rom vystúpili tí najlepší z najlepších: skvelé
hudobné duo – nevidiaci klavirista Peter
Zbranek s Petrom Bažíkom, Opak a Veronika
Strapková, famózni Fragile, éterická Sima
Martausová a čerešničkou na torte celého
narodeninového dňa bola kapela Korben
Dallas. Koncertom sprevádzalo osvedčené
moderátorské due Adela Vinczeová a Dodo
Kuriľák. Všetci účinkujúci vystúpili bez náro
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Kniha v Braillovom písme zaujala aj malých návštevníkov.

Opäť nechýbali preventívne merania zamerané na
vnútroočný tlak či stav sietnice, s ktorými nám po
celom Slovensku pomohla spoločnosť Novartis.

Eva Metonová, pracovníčka KS Bratislava, záujemcom
podujatia trpezlivo vysvetľovala princípy chôdze s bielou
palicou.

ku na honorár. Samozrejme, ani tu nechýbali
informačné stánky a naši kolegovia z Krajského
strediska ÚNSS Bratislava, ktorí komunikovali
s verejnosťou. Návštevníci mali možnosť vyskú
šať si chôdzu s bielou palicou, písací stroj
na Braillovo písmo, optické a kompenzačné
pomôcky. Vďaka spolupráci s firmou Novartis
si mohli dať premerať očný tlak a skontrolovať
stav sietnice.

Pastelka v číslach
Naším veľkým želaním bolo pokoriť zbierkovým
výnosom hranicu 200-tisíc. A to sa nám podari

Dobrovoľnícky tím zo ZO v Poprade.

lo! Po definitívnom sčítaní sa celkový výnos
vyšplhal na sumu 201 401,31 €. Hlavný zbier
kový deň nám priniesol sumu 181 746,55 €.
Za touto krásnou sumou stojí úsilie 3 700 dobro
voľníkov, ktorí rozdali takmer 150-tisíc zbierko
vých predmetov – drevených pasteliek alebo
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spiniek. Školám sme za spoluprácu odovzdali
1 200 ďakovných diplomov, verejnosti rozdali
vyše 100-tisíc letákov. V uliciach, organizáciách,
na staniciach, námestiach či školách bolo viac
ako 1 900 pokladničiek. Bielu pastelku, či už
narodeninovú kampaň alebo kampaň zamera
nú na hlavný zbierkový deň podporilo takmer
šesť desiatok známych osobností – športovcov,
moderátorov, hercov, spevákov, hudobných
skupín aj influencerov.
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva
a sociálnej rehabilitácie, ale aj na obhajobu
práv osôb so zrakovým postihnutím, integ
račné aktivity, výuku práce s informačnými
technológiami, odstraňovanie architektonic
kých bariér... Aktivity, ktoré nevidiacim
a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa
do bežného života.

Štvornohé oči podporuje Zuzana Kubovčíková Šebová.

Zbierka Štvornohé oči
Výchova a výcvik štvornohého pomocníka
i fungovanie nevidiaceho spolu s ním je
náročný proces. Aby pes mohol plniť
svoje poslanie a uľahčoval život svojmu
nevidiacemu či slabozrakému pánovi,
vznikla zbierka pomáhajúca financovať
celý proces výchovy psa, taktiež prípravu
klientov na používanie vodiaceho psa
i osvetové aktivity v tejto oblasti. Verejná
zbierka má názov Štvornohé oči a funguje
od roku 2004.
Zbierku symbolizujú pokladničky v tvare vodiace
ho psa s dvomi šteniatkami. Po celom Slovensku
bolo v uplynulom roku rozmiestených 81 poklad
níc, z toho 63 kusov sa nachádzalo priamo v super
marketoch BILLA. Psíci opäť oslovili množstvo
darcov a hrubý výnos dosiahol čiastku 28 607,45 €.
Najúspešnejšie pokladničky boli umiestnené
v priestoroch predajní BILLA. Najvyšší výnos
získala pokladnička v stupavskom supermarkete,
a to 915,45 €. Tvárou kampane podporujúcej verej
nú zbierku Štvornohé oči je obľúbená herečka
a komička Zuzana Kubovčíková Šebová.

Pokladnička zbierky so svojou
štvornohou „predlohou“.
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Pomáhajú nám...

Vysoko si ceníme a vážime si všetkých,
ktorí nám pomáhajú. Medzi tých, na ktorých
by sme nechceli zabudnúť, a patrí im naše
veľké ďakujeme, sú nasledujúce organizácie
a spoločnosti.
V rámci projektu Naše mesto
Vďaka projektu Naše mesto sa nám rozhodli
pomôcť zamestnanci firmy Alcon. Tohto
roku nám pomohli s maľovaním spoločných
priestorov, presádzaním kvetov či prácami
v záhrade. Aj vďaka nim máme zelenšie
a príjemnejšie fungovanie nielen my,
ale aj naši klienti a členovia.
Deň spolupatričnosti
Do Dňa spolu
patričnosti sa
zapojili i zamestnanci
spoločnosti
Novartis. Ich
dobrovoľníci
sa pričinili
k premene

Tím Novartis spolu s Tatianou Winterovou, riaditeľ
kou ÚNSS.

Kolektív firmy Alcon vymaľoval priestory Úradu
ÚNSS.

priestorov kuchynky, ktorá dnes tvorí príjemné
zázemie pre zamestnancov ÚNSS, ale je tiež
vhodná na výuku sebaobslužných činností
pre nevidiacich.
Agentúra Promiseo
Žijeme v dobe mediálnej, a preto ďakujeme,
že nám so šírením nášho posolstva pomáhajú aj
tí, ktorí promo aktivitám rozumejú. V uplynulom
roku sme začali spolupracovať s košickou
agentúrou Promiseo, ktorá stojí za kreatívou
kampane verejnej zbierky Biela pastelka, ale aj
ďalších projektov. Napríklad ku Dňu nevidiacich
spustili kampaň, do ktorej sa zapojilo niekoľko
veľkých e-shopov. Každý z nich umiestnil na
svojej stránke produkt, ktorý nebol dobre
viditeľný. Cieľom bolo upozorniť návštevníkov
na skutočnosť, že pre niekoho je takéto videnie
každodennou realitou. Vďaka ÚNSS však môže
získať správnu pomoc a podporu.
Promiseo tím nechýbal ani pri tvorbe iných
promo materiálov, ako napríklad vianočné
poďakovanie, vizuály na sociálne siete
a podobne.
Agentúra Jandl
Kreatívne nápady musia byť čo najviac na
očiach a s tým nám vypomohla práve agentúra
Jandl. Zabezpečili nám mediálny priestor pre
kampaň verejnej zbierky Biela pastelka.
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Finančná správa ÚNSS za rok 2019
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
2019
2018
218 697
215 528
0
0
212 058
208 889
6 639
6 639
872 185
697 277
533
508
1 140
2 107
161 987
50 235
708 525
644 427
46 272
51 489
1 137 154
964 294

Medziročný
rozdiel
3 168
0
3 168
0
174 908
25
–967
111 751
64 098
–5 217
172 860

Neobežný majetok ÚNSS sa v roku 2019 zvýšil o 3 168,– € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tento roz
diel je spôsobený zaradením novoobstaraného dlhodobého majetku v celkovej sume 28 526,28 € a odpismi
už zaradeného majetku, teda znížením jeho zostatkovej ceny, vo výške 25 357,83 €. Medzi novoobstaraný
majetok patria kompenzačné pomôcky v celkovej hodnote 8 100 € (hmatový displej na KS Košice, čítacie
zariadenia na KS Trnava a Martin) obstarané zo zdrojov dotácií miest a príspevkov neziskových organizácií.
Taktiež sa v roku 2019 zo zdrojov projektu „Zdravé oči už v škôlke” nakúpil automobil v hodnote 15 207,60 €.
Zvyšná suma novoobstaraného dlhodobého majetku vo výške 5 218,68 € predstavuje interiérové vybavenie
na KS Košice a na Úrade ÚNSS v Bratislave obstaraného z príspevkov nadácií. Nárast je aj v sume obežného
majetku k 31. 12. porovnávaných rokov. Významnú časť z tejto sumy tvorí pohľadávka voči Národnej Agentúre SAAIC – ide o medzinárodný projekt podporený z fondu Erasmus+ pod názvom „Od vzdelávania
k inklúzii” v celkovej sume 124 032 €. Projekt je plánovaný na obdobie september 2019 až február 2022 so
spoluúčasťou dvoch zahraničných partnerov.
Pasíva v €
A.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
3.
4.
C.

Vlastné zdroje krytia majetku
Imanie, peňažné fondy a fondy zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých období
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Cudzie zdroje
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Prechodné účty pasív
Pasíva celkom (A+B+C)

Účtovné obdobie
2019
2018
711 627
678 947
710 018
1 193 029
0
–510 948
1 609
–3 133
192 570
138 014
29 908
39 107
2 588
2 292
160 074
96 514
0
100
232 957
147 333
1 137 154
964 294

Medziročný
rozdiel
32 680
–483 011
510 948
4 743
54 556
–9 199
296
63 560
–100
85 624
172 860
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Vlastné zdroje ÚNSS v porovnaní s rokom 2018 vzrástli o sumu 31 070,26 €, ktorá predstavuje nárast čistého
výnosu verejných zbierok organizovaných v roku 2019 a o sumu 1 609,74 € dosiahnutý zisk – hospodársky
výsledok roku 2019. Hodnota 232 957 € prechodných účtov pasív v roku 2019 je tvorená z nasledovných
položiek:
• 4 288 € – získané finančné prostriedky z dotácií a vianočných zbierok základných organizácií ÚNSS a Krajskej
rady ÚNSS Košice na prevádzkovú činnosť v nasledujúcom roku,
• 5 875 € – získané finančné prostriedky z neziskových organizácií na prevádzkovú činnosť ÚNSS v roku 2020,
• 41 849 € – zostatková cena dlhodobého majetku obstaraného v minulých obdobiach z darovaných
finančných prostriedkov, ktorá ovplyvní budúce výnosy vo výške pokrytia nákladov – odpisov tohto majetku,
• 42 700 € – finančné prostriedky z projektu Zdravé oči už v škôlke na čerpanie v nasledujúcom účtovnom
období,
• 56 243 € – hodnota prijatých podielov z 2 % asignovanej dane v roku 2019,
• 82 002 € – zmluvné prostriedky projektu „Od vzdelávania k Inklúzii” z fondu Erasmus +.

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
2019
2018
121 920
81 204
278 825
298 228
717 460
693 238
2 200
2 095
11 756
10 934
25 358
27 630
230 009
206 626
22 112
22 234
1 409 640
1 342 189

Medziročný
rozdiel
40 717
– 19 402
24 222
105
821
– 2 272
23 383
–122
67 451

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú naďalej osobné náklady (mzdy a odvody zamestnancov), tvoria
50,90 % všetkých nákladov a platby za dodávané služby 19,78 %. Významnou položkou nákladov je aj účet
556 – Tvorba fondov. Predstavuje 16,32 % z celkových nákladov a oproti roku 2018 zaznamenal nárast z dôvo
du zvýšenia výnosov z verejných zbierok. V roku 2019 bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov ÚNSS
48,075. Priemerná hrubá mzda zamestnanca dosiahla výšku 861,97 €, čo predstavuje 1,66-násobok minimálnej
mzdy platnej v roku 2019 a zároveň len 0,79-násobok priemernej mzdy v hospodárstve v roku 2019.
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

Účtovné obdobie
2019
2018
50 838
55 129
0
456
34 455
773
790
0
198 624
222 175

Medziročný
rozdiel
– 4 291
– 456
33 682
790
– 23 550

503 985

499 047

4 938

622 706

561 947

60 758

1 411 399

1 339 527

71 872
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Výnosy v € (pokračovanie)
HV pred zdanením – hlavná činnosť
HV pred zdanením – zdaňovaná činnosť
591 Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Účtovné obdobie
2019

2018

Medziročný
rozdiel

1 047

–4 913

5 960

712

2 252

–1 541

149

473

–323

1 609

–3 133

4 743

Najvýznamnejšia výnosová položka „Dotácie” v celkovej sume 622 706 € zahŕňa prijaté dotácie
na poskytovanie sociálnych služieb od VÚC v celkovej výške 525 755 €, prijaté dotácie na realizáciu
projektov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 53 774 € a Ministerstva kultúry SR
vo výške 25 062 €.
Nemalou sumou dotácií vo výške 15 827 € podporili projekty základných organizácií a krajských rád
ÚNSS aj mestá a obce. Projekty krajských stredísk ÚNSS na nákup dlhodobého majetku – kompenzač
ných pomôcok boli podporené dotáciami z miest vo výške 5 560 €, časť tejto sumy vo výške 4 462 €
bola ale preúčtovaná do výnosov budúcich období na pokrytie budúcich nákladov – odpisov tohto
dlhodobého majetku. Do výnosov z dotácií sa zahrnula aj suma 1 190 € z medzinárodného fondu
Erasmus+ pre projekt „Od vzdelávania k inklúzii“, ktorý bude prebiehať až do februára 2022, a teda väčšia
časť prijatej prvej splátky dotácie neovplyvnila výnosy roku 2019.
K druhej významnej položke výnosov patria prijaté príspevky. Tieto boli tvorené hlavne prijatými
príspevkami z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na pokrytie osobných nákladov zamestnancov
chránených pracovísk a dielní, ktorých bolo osem v lokalitách Bratislava, Košice, Lučenec, Nitra,
Partizánske, Trenčín, Žilina a Martin. Celková suma týchto príspevkov bola v roku 2019 vo výške 87 561 €.
V rámci prijatých príspevkov je stále významnou položkou príspevok od občianskeho združenia BILLA
ľuďom na podporu veľmi dôležitého projektu ÚNSS „Zdravé oči už v škôlke“. Taktiež podstatnými
príspevkami sú aj poukázané 2 % z dane z príjmu za rok 2017, prijaté v roku 2018 a čerpané v roku 2019
v celkovej sume 57 606 € a príspevky z verejných zbierok organizovaných v roku 2018 čerpaných v roku
2019 v celkovej sume 230 008 €.
Nárast sumy ostatných výnosov v roku 2019 oproti roku 2018 bol spôsobený prijatým vecným darom
– dvanásť licencií Fusion v jednotkovej hodnote 2 120 €/ks a ostatnými vecnými darmi. Podiel prijatých
príspevkov a dotácií na celkových výnosoch ÚNSS stále dokazuje vysokú závislosť ÚNSS od týchto
zdrojov, v roku 2019 je to 80 %, čo znázorňujú aj nasledujúce grafy.

Výnosy 2019

20 %

Výnosy 2018

36 %

21 %

44 %

n Dotácie

37%

42 %

n Prijaté príspevky

n Ostatné výnosy
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Prijaté príspevky a dotácie okrem verejných zbierok a poukázaných 2 % z daní z príjmu
sú uvedené v nasledujúcej prehľadnej tabuľke.
Dotácie, pDotácie, príspevky a dary

Finančný objem (v €)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

53 774

Ministerstvo kultúry SR

25 062

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

87 561

Banskobystrický samosprávny kraj

75 816

Bratislavský samosprávny kraj

47 338

Košický samosprávny kraj

91 146

Nitriansky samosprávny kraj

51 393

Prešovský samosprávny kraj

68 782

Trenčiansky samosprávny kraj

32 680

Trnavský samosprávny kraj

81 600

Žilinský samosprávny kraj

77 673

Príspevky a dotácie od miest a obcí

23 615

Príspevky od nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií

77 493

Príspevky od právnických osôb

14 579

Príspevky od fyzických osôb

6 293

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona o účtovníctve prehlasujeme, že po skončení účtovného obdobia nena
stali udalosti osobitného významu, ÚNSS nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu a vývoja
a ÚNSS nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Ekonomicky oprávnené náklady
V našich krajských strediskách sme v roku 2019 poskytli služby špecializovaného sociálneho poradenstva
2 591 klientom a služby sociálnej rehabilitácie 1 239 klientom. Výška ekonomicky oprávnených nákladov
(EON) na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva bola 332 245,77 € a na vykonávanie sociál
nej rehabilitácie bola 317 561,78 €.
V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva to predstavuje EON na jedného klienta vo výške 128,23 €
a v rámci sociálnej rehabilitácie 256,30 € na jedného klienta.
Informácie k účtovnej závierke
Účtovná závierka ÚNSS zostavená k 31. 12. 2019 vychádza z predpokladu, že ÚNSS bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch, čomu zodpovedajú aj použité účtovné zásady a metódy.
Mimoriadne opatrenia platné na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou COVID-19 v období
vyhotovenia tejto finančnej správy ovplyvnili hlavne formu a spôsob poskytovania sociálnych služieb.
V tomto období ÚNSS naďalej poskytuje nepretržite svoje služby, aktuálne sa dočasne zmenila ich forma,
spôsob a obsah. V záujme ochrany našich klientov sú služby poskytované bez osobného kontaktu, hlavne
telefonicky, e-mailom a online. K osobnému kontaktu pri poskytovaní sociálnych služieb prejdeme v období,
keď to umožní vývoj situácie v SR v súvislosti s ochorením COVID-19.
Potreba zabezpečenia udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb aj v čase mimoriadnej situácie je
legitímnym verejným záujmom. Prioritou ÚNSS je aj naďalej dodržiavať zásady hospodárnosti, účelnosti
a efektívnosti pri čerpaní poskytnutých finančných prostriedkov.
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Poďakovanie
Ďakujeme štátnej správe
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti
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.
Darujme.sk
Ďakujeme.sk
Eset
Európska únia nevidiacich
Európske fórum zdravotného postihnutia
Helga Stolz
ĽudiaĽuďom.sk
Mestská knižnica v Bratislave
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Nadácia Allianz
Nadácia Markíza
Nadácia Pontis
Nadácia Volkswagen
Národná rada občanov so zdravotným
postihnutím v SR
Národné osvetové centrum
Novartis Slovakia
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Prezídium Policajného zboru SR
Profesia
Slovenská knižnica pre nevidiacich
M. Hrebendu

Slovenské národné divadlo
Slovenský národný panel
Slovenský pacient
Spojená škola internátna pre žiakov
so zrakovým postihnutím v Bratislave
Svetová únia nevidiacich
Švec a spol.
Tyflocomp, s. r. o.
VIAMO
VELUX Slovensko
VEMA
VINCOM
Zelená vlna RTVS
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom,
priaznivcom, podporovateľom
a individuálnym darcom.
Ďakujeme partnerom verejnej zbierky
Biela pastelka
Alfa print
DHL
Dr. Max
Eventiva
Eva Amzler
Huawei
IMAGE WELL
Lions Club International
Model Obaly, s. r. o.
OREO creative studio
UniCredit Bank
Vrbata, s. r. o.
Yeme.sk
Zion5
ŽSR
Mobilní partneri
Orange Slovensko
O2 Slovakia
Slovak Telekom
Mediálni partneri
IDS MEDIA WAIT MARKETING
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Jandl
News and Media Holding
Promiseo
Qex
rádio LUMEN
PEREX
RTVS
rádio LUMEN
REGION PRESS
RINGIER AXEL SPRINGER SK
TA3
ŽENY v meste.sk
Podporili nás obchodné reťazce
BILLA
Lidl
TERNO
TESCO
Coop Jednota
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
Polus City Center
Retro Shopping Gallery
Shopping Palace Bratislava
Ďakujeme dobrovoľníkom a priaznivcom,
žiakom základných i študentom stredných
škôl a regionálnym partnerom, vďaka
ktorým sa Biela pastelka dostala k našim
darcom.

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