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V „okrúhlom” roku 2020 si Únia nevidiacich a slabo
zrakých Slovenska pripomenula 30. výročie  
svojej existencie. Ak sa obzrieme dozadu, mozaika 
spomienok je pestrá. Počas troch dekád sme  
pri pomienkovali množstvo potrebných 
a dôležitých zákonov zameraných na zamestnáva
nie, rovnaké zaobchádzanie či komfortnejšie 
štúdium ľudí so zrakovým postihnutím, 
presadzovali sme implementáciu Dohovoru 
o právach osôb so zdravotným postihnutím 
– prvej a najvýznamnejšej ľudskoprávnej 
medzinárodnej zmluvy zaručujúcej ochranu 
a uplatňovanie ich práv.  
Naša organizácia sa stala zakladajúcim členom 
Národnej rady občanov so zdravotným postihnu
tím v SR. Z občianskeho združenia venujúceho sa 
svoj pomocným aktivitám sme sa stali profesio
nálnou organizáciou poskytujúcou sociálne služby 
s dôrazom na kvalitu a odbornosť. Poctivou prácou 
i férovým prístupom sme sa stali rešpektovaným 
partnerom nielen pre spolu pracujúce organizácie, 
ale aj verejnú a štátnu správu. 
Aby mohli viesť nevidiaci a slabozrakí čo najkom
fortnejší a najaktívnejší život stali sme sa v roku 
2002 organizátorom verejnej zbierky Biela 
pastelka. V súčasnosti je to jedna z najväčších, ale 
i najdôveryhodnejších zbierok. Uvedomujeme si 
však našu zodpovednosť voči spoločnosti, a preto 
sme sa pustili aj do preventívnych aktivít. Od roku  
2012 sa venujeme preventívnym meraniam 
zrakových parametrov u detí. V roku 2017 sa 
nám podarilo preventívny program s názvom 
Zdravé oči už v škôlke stabilizovať a rozšíriť vďaka 
podpore OZ Billa ľuďom na celé Slovensko. 
Uplynulý rok mal byť rokom, kedy sme si naše 
úspechy a dôležité medzníky chceli pripomenúť 
dňom otvorených dverí s pestrým programom 

a ďalšími aktivitami. Žiaľ, pandémia všetko zhatila 
a my sme sa museli naučiť pomáhať našim 
klientom online, telefonicky či mailom. Snažili 
sme sa pokryť maximum našich služieb. Vďaka 
zanietenosti našich sociálnych pracovníkov a pra
covníčok, inštruktorov a inštruktoriek sociálnej 
rehabilitácie sa nám to aj podarilo, otvorilo nové 
spôsoby pomoci i osobných zruč ností. Chvíľkové 
nadýchnutie v komplikovanej pandemickej 
situácii sme stihli využiť na hlavný zbierkový deň 
Bielej pastelky a s radosťou sme skonštatovali, že 
ľuďom nie sme ľahostajní.  Kým iné zbierky pocítili 
výrazné prepady, my sme mohli byť spokojní, veď 
výnos vyše 174tisíc je krásny výsledok. Sme radi, 
že ich budeme môcť využiť na pomoc ľuďom so 
zrakovým postihnutím, na obhajobu ich záujmov 
a práv, podporu zaujímavých aktivít zlepšujúcich 
ich bežný i pracovný život, ale aj sociálne 
poradenstvo a sociálne služby. 
„Tridsiatku” sme nemohli osláviť tak, ako by sa 
patrilo, ale vlastne to napokon bolo „po našom” – 
prácou a pomocou tým, ktorí to potrebujú. Naši 
klienti, členovia, priatelia...

Pomáhame už 30 rokov

Branislav Mamojka
predseda ÚNSS

Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS



4 Výročná správa 2020   •   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:

•  obhajoba 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;

•  aktivizácia 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. 

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
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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

56 základných 
organizácií ÚNSS

8  krajských rád 
ÚNSS

8 krajských 
stredísk ÚNSS

Ústredná
kontrolná
komisia

Ústredná
rada

ÚNSS

Úrad
ÚNSS

Predseda ÚNSS

Riaditeľka ÚNSS

Ekonomické oddelenie

Oddelenie sociálnych služieb

Centrum technických 
a informačných služieb (CETIS)

Oddelenie prevencie architek-
tonických a dopravných bariér

Oddelenie pre vzťahy 
s verejnosťou a fundraising

Oddelenie pre rozvoj 
spolkovej činnosti

Oddelenie pre obhajobu 
záujmov a rozvoj 

zahraničných vzťahov
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 Kontakty
Názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sídlo organizácie:  Sekulská 1, 842 50 Bratislava
IČO:  00683876
Organizačná forma:  občianske združenie
Dátum založenia:  7. apríla 1990
Zložka MV SR:  VVS/1909/903211

Ústredná rada ÚNSS:
predseda:  Branislav Mamojka
prvý podpredseda:  Milan Měchura
podpredsedovia:  Renata Oláhová, Josef Zbranek
členovia:   Milan Antal, Ervína Balašková, Dušana Blašková, Imrich Bartalos, Ján Cesnek,  

Vla dimír Cintula, Mária Danielová, Tímea Hóková, Ladislav Klešč, Jozef Kopaj, 
Lenka Kulíková, Michal Muravský, Milan Sabovik (do mája 2020), Milota 
Strončeková, Václav Trnka, Jozef Tutko (od júna 2020)

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

Úrad ÚNSS
riaditeľka:  Tatiana Winterová 
kontakt:  Sekulská 1, 842 50 Bratislava, 
 tel.: 02/69 20 34 20, email: unss@unss.sk, www.unss.sk

Asistentka riaditeľky: Monika Ďurčeková

Ekonomické oddelenie: 
  Katarína Kuľková, Michal Winter, Adriana Ondrušová, Zuzana Együdová
 Marta Tomanová (do septembra 2020), Mária Frtúsová (od novembra 2020)

Oddelenie sociálnych služieb: 
 Tímea Hóková, Dagmar Filadelfiová, Ivana Frčová

Centrum technických a informačných služieb (CETIS): 
 Peter Teplický, Marek Macko

Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér: 
  Pavol Korček, Igor Harušťák (do marca 2020), Dominika Končiarová

Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a fundraising: 
 Eliška Fričovská, Jana Žureková

Oddelenie pre rozvoj spolkovej činnosti: 
 Dušana Blašková, Josef Zbranek

Oddelenie pre obhajobu práv, legislatívne aktivity a zahraničné vzťahy: 
 Milan Měchura, Branislav Mamojka, Michaela Hajduková
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•   Nevidiaci 
– ľudia s najťažším stupňom zrakového postih
nutia. 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 
užitočný mi zvyškami, ktoré sa dajú efektívne 
využiť;

•  Osoby 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.

    Nevidiaci a slabozrakí bežne fungujú  
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. 

 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:
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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 ambu
lant ne (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 sociálnokomunikačných 
zručností. V roku 2020 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,  
upra tovanie, 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 sociálnokomunikačných 
zručností).

Odborná pomoc ľuďom  
so zrakovým postihnutím
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Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 225 228 244

Špecializované sociálne poradenstvo 4 602 13 687 12 784

Sociálna rehabilitácia 1 688 7 094 11 788

Sprievodcovská a predčitateľská služba 39 63 115

Požičiavanie pomôcok 19 32 24

Výcvik používania pomôcky 1 30 179

Celkový súhrn 5 091 21 134 25 135

Celkový počet klientov nie je súčtom klientov v jednotlivých oblastiach poskytovaných sociálnych služieb. 
Ide o celkový počet tých, s ktorými sme počas roka 2020 pracovali, niektorým sme poskytli viacero typov 
služieb.

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 4 602 13 687 12 784

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 263 355 343

  sociálnoprávne 2 238 4 967 5 041

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 1 580 3 463 3 416

  v oblasti vzdelávania 122 211 108

  v oblasti zamestnávania 120 229 269

  pre sociálne prostredie 2 939 4 257 3 299

  pri úprave fyzického prostredia klienta 139 155 174

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 29 50 62

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 1 688 7 094 11 788

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 175 528 884

  Sebaobsluha 259 477 824

  Nácvik práce s optickými pomôckami 755 1 480 1 939

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 891 2 088 3 585

  Komunikácia 319 866 1 497

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 312 1 655 3 060

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2020
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Odborné služby poskytovalo v roku 2020 spolu  
31,98 sociálnych pracovníkov/poradcov a sociál
nych pracovníkov/poradcov – inštruktorov  
sociál nej rehabilitácie, ktorí spĺňajú kvalifikačné  
a od borné predpoklady na vykonávanie sociál
nych 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
•  a kurz inštruktora informačných technológií  

pre zrakovo postihnutých.

Sociálne služby v roku 2020
V oblasti sociálnych služieb sme do roku 2020 
vstupovali s plánom zvyšovať ich kvalitu, rozvíjať  
metodické aktivity a kvalitne vzdelávať zamest
nancov. Ako všetkých aj nás prinútila pandémia 
hľadať nové spôsoby adaptácie na túto situáciu 
a iné alternatívy v poskytovaní sociálnych služieb.
Za prvoradé sme si zobrali hodnotu individuálnej 
ochrany zdravia pred infekciou koronavírusu 
nielen zamestnancov, ale najmä našich  
klientov, ktorí sú často z dôvodu veku, zdravot
né ho postihnutia a iných pridružených ochorení 
ohrozenou skupinou.

Ako hlavné ciele sme si stanovili:
•  aby žiadny človek so zrakovým postihnutím 

neostal v tejto náročnej situácii bez potrebnej 
pomoci,

•  udržanie maximálnej dostupnosti sociálnych 
služieb s čo najmenším obmedzením rozsahu ich 
poskytovania.

Na naplnenie týchto cieľov sme vypracovali 
vlastný krízový a dezinfekčný plán organizácie,  
v kontexte nariadení vydaných MPSVaR SR. 
Krízový plán je rozdelený do niekoľkých fáz.  
Prechod medzi fázami riadi krízový manažment 
ÚNSS v závislosti od aktuálnych vládnych 
nariadení, nariadení Úradu verejného 
zdravotníctva a epidemiologickej situácie na 
Slovensku. Veľký dôraz je kladený na dôslednú 
dezinfekciu priestorov, osobnú hygienu  
a používanie ochranných pomôcok na pracovisku 
s cieľom zabezpečenia maximálnej ochrany 
zdravia klienta i zamestnanca pri poskytovaní 
sociálnych služieb.

Miesto 
poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 4 959 17 507 16 319

Terénna služba 1 128 3 627 8 815

Pobyt 0 0 0

Spolu 5 091 21 134 25 135

Poskytnutie
služby

Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Individuálna práca 5 003 20 814 24 670

Skupinová práca 496 320 465

Spolu 5 091 21 134 25 135

Štatistika členenia poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Klientka pri skúšaní lupy na čítanie.
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Svoje služby sme neuzavreli, ale flexibilne,  
v závislosti od situácie, sme ich poskytovali 
formami, ktoré boli bezpečné a nezvyšovali 
riziko nákazy – telefonicky, elektronicky, 
písomne, video a online hovormi. Hneď ako to 
situácia umožňovala, za prísneho dodržiavania 
hygienickoepidemio logických opatrení sme 
prechádzali na osobné stretnutia a terénnu 
prácu. Všade tam, kde nám to umožňovalo 
materiálne vybavenie, sme posilnili výkon 
terénnych sociálnych služieb prostredníctvom 
služobných motorových vozidiel. Cestovali sme 
priamo za klientmi, aby sme obmedzili riziko 
pobytu zamestnancov aj klientov v preplnených 
priestoroch verejnej dopravy.
Obsah služieb sme od začiatku pandémie 
prispôsobovali aj s ohľadom na aktuálne 
informácie a vo forme, ktorá je našim klientom, 
vzhľadom na ich zrakové postihnutie, prístupná. 
Od informácií o aktuálnych opatreniach, 
možnostiach dovozu potravín, zabezpečenia 
ochranných pomôcok, až po pravidelnú 
psychickú podporu osamelo žijúcich seniorov. 
Spôsoby a formy poskytovania sociálnych služieb 
a požiadavky na klientov sme im pravidelne 
oznamovali cez naše webové stránky, aby mali 
pravidelný prístup k aktuálnym informáciám. 
Zároveň sme pravidelne sledovali nové opatrenia 

vydávané vládou a legislatívne zmeny súvisiace 
s pandémiou a informovali našich klientov 
o všetkých zmenách, ktoré sa ich v súvislosti 
s novou situáciou týkali.
Situácia bola náročná aj z dôvodu, že sociálne 
služby, ktoré bežne poskytujeme, sú vykonávané  
v úzkom osobnom kontakte. 
Zrakové postihnutie neumožňuje dodržiavanie 
odstupu, či už pri sprevádzaní, výuke práce 
s pomôckami, skúšaní lúp a iných optických 
pomôcok. Napriek tomu sme v mnohých 
prípadoch poskytovali sociálnu rehabilitáciu 
prostredníctvom video a online hovorov, ako 
napríklad nácviky práce s mobilnými telefónmi či 
počítačmi. 
Smerom k zamestnancom sme posilnili 
vzdelávanie v oblasti informačných a asistenčných 
technológií formou pravidelných online seminá
rov. Uvedomujeme si, že je i naďalej potrebné 
posilňovať túto oblasť a zavádzať používanie 
moderných technológií aj vo vyšších vekových 
kategóriách klientov. K tomu je však potrebné 
kvalitné technické vybavenie na oboch stranách a 
najmä ovládanie potrebných technológií.
Kontinuálne tiež prebiehalo vzdelávanie 
nových odborných zamestnancov prijatých do 
pracovného pomeru. V roku 2020 sme zaškolili 
všetkých novoprijatých sociálnych pracovníkov 
a inštruktorov sociálnej rehabilitácie v oblasti 
špecializovaného sociálneho poradenstva, sprie
vodcovských techník, kompenzačných a optických 
pomôcok a sociálnoprávnych predpisov.
Aj napriek našej snahe nie je možné všetky  
aktivity vykonávať inou ako osobnou formou. 
Všetky skupinové aktivity v osobnom kontakte 
boli pozastavené, pretože predstavujú zvýšené 
riziko prenosu ochorenia COVID19. Snažíme 
sa však do online priestoru prenášať aspoň 
tie aktivity, pri ktorých je táto forma realizácie 
možná. Takýmto spôsobom, aj vďaka kolegom 
z bratislavského krajského strediska, vznikol  
cyklus podcastov s názvom Sami sebe.

Aké sú naše plány?
V oblasti vzdelávania zamestnancov plánujeme 
zrealizovať vzdelávací modul akreditovaného 

Pod vedením sociálnych pracovníčok  
a pracovníkov sa klienti dokážu naučiť  
aj Braillovo písmo. 
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vzdelávania Zraková terapia pre inštruktorov 
sociálnej rehabilitácie, ktorý sme boli nútení 
odložiť na vhodnejšie obdobie. V prípade, že 
nebude možné zrealizovať ho osobne, uskutoční 
sa online formou.
Rovnako chceme pokračovať v pravidelnej pod
pore odborných zamestnancov zabezpečením 
individuálnej a skupinovej supervízie a v apliko
vaní nastavených podmienok kvality v rámci 
sociálnych služieb.
Naďalej budeme pokračovať v systéme 
vzdelávania nových aj súčasných zamestnancov 
v oblastiach sociálneho poradenstva, 
kompenzačných pomôcok, sociálnej diagnostiky 

a metód práce s klientom i doplňujúcimi 
vzdelávacími online aktivitami v jednotlivých 
oblastiach špecializovaného sociálneho 
poradenstva a sociálnej rehabilitácie.
Plánujeme zrealizovať aj celoslovenské stret nutie 
odborných pracovníkov opäť v online prostredí 
a s témami rôznych špecifík práce s klientom  
so zrakovým postihnutím.
Zároveň v budúcom roku plánujeme zlepšiť  
náš online vzdelávací systém prechodom  
na elearningovú platformu, ktorá by umožňovala 
väčšiu variabilitu vzdelávania a testovania 
zamestnancov podľa nastavených  
štandardov.

Nácvik chôdze s bielou palicou patrí k službám sociálnej rehabilitácie.
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 Krajské stredisko ÚNSS Banská Bystrica
Adresa: Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica
tel.: 048/413 42 01 
email: unss.bystrica@unss.sk
web: 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
Ľubica Dúbravská, sociálna pracovníčka (od 1. 3. 2020)
Dana Hudecová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
pre okres Zvolen
Renata Oláhová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie pre okres 
Lučenec
Milena Pančíková – sociálna poradkyňa pre okres Brezno
Vladimíra Ezr, dohoda o pracovnej činnosti – poskytovanie osvety a identifikácia 
architektonických bariér, prevencia pri výuke POSP pre klientov so zrakovým 
postihnutím
Zuzana Pohanková, dohoda o pracovnej činnosti – poskytovanie konzultácií pre 
odborných zamestnancov a klientov v oblasti informačných technológií a technicky 
náročných kompenzačných pomôcok

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 623 1 983 1 716

Sociálna rehabilitácia 246 1 397 1 992

Sprievodcovská a predčitateľská služba 4 7 12

Požičiavanie pomôcok 3 7 5

Výcvik používania pomôcky 1 30 179

Celkový súhrn 660 3 424 3 904
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Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2020 sociálna pracovníčka Ľubica Dú
brav ská absolvovala cyklus školení pre nových 
zamest nancov zameraný na poskytovanie 
špecializovaného sociálneho poradenstva pre 

 
ľudí so zrakovým postihnutím. Všetci inštruktori 
sociálnej rehabilitácie sa pravidelne vzdelávali  
v IT technológiách prostredníctvom online 
seminárov IT Refresh. 

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 246 1 397 1 992

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 30 101 115

  Sebaobsluha 37 133 164

  Nácvik práce s optickými pomôckami 132 309 323

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 129 394 561

  Komunikácia 24 125 206

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 62 335 623

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2020

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 651 2 862 2 591

Terénna služba 150 562 1 313

Pobyt 0 0 0

Spolu 660 3 424 3 904

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 623 1 983 1 716

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 13 17 18

  sociálnoprávne 273 848 785

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 93 278 276

  v oblasti vzdelávania 19 53 61

  v oblasti zamestnávania 16 63 91

  pre sociálne prostredie 461 676 451

  pri úpravu fyzického prostredia klienta 35 43 28

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 5 5 6
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Aktivity Krajského strediska 

Projektové aktivity
V 1. štvrťroku, v období ešte bez obmedzení, sme 
navštívili 6 materských škôl v rámci celosloven 
ského programu Zdravé oči už v škôlke, kde sa  
skríningovým meraním zraku podarilo skontrolo
vať zrak 330 deťom a odhaliť začínajúce zrakové 
poruchy u 23 detí. Pre vypuknutie prvej vlny 
koronavírusu sme museli preventívne skríningové 
merania prerušiť. 

Prezentačné, preventívne 
a informačné aktivity
Vzhľadom na pandémiu spôsobenú ochorením 
COVID19 sme v roku 2020 boli nútení zrušiť 
všetky plánované skupinové aktivity, ktoré sú  
založené na osobnom kontakte. Napriek tomu 
sa nám podarilo pred prvou vlnou pandémie 

zorganizovať 3 workshopy pre žiakov základných 
a stredných škôl.

Dagmar Filadelfiová zisťuje asimetriu pri 
binokulár nom videní u dieťaťa.

Učiteľka biológie ukazuje nevidiacemu makety ľudských orgánov, fotografia vznikla počas workshopu 
na gymnáziu.
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V spolupráci s Novohradskou knižnicou a Hon
tianskonovohradskou knižnicou A. H. Škulté tyho 
sme realizovali workshopy Čítajme si prstami, 
vďaka ktorým sa prezentovalo Braillovo písmo 
a jeho význam vo vzdelávaní nevidiacich. Cieľom 
uvedených workshopov je priblížiť problematiku 
zrakového postihnutia a podpo ro vať v ľuďoch 
solidaritu, humánnosť, ochotu pomáhať a zároveň 
prijímať ľudí so zrakovým postihnutím ako 
prirodzenú súčasť spoločnosti.

Ambulancia pre slabozrakých 
v Banskobystrickom kraji
V roku 2020 boli naše služby vo FNsP F. D. Roose
velta pozastavené z dôvodu pandémie COVID19. 
V ambulancii pre slabozrakých OFTAL – Špecia
li zovanej nemocnice v odbore oftalmológia vo 
Zvolene boli po prvej vlne pandémie prispô so
bené podmienky tak, aby bolo možné poskytovať 
naše služby. 
Dovedna sme pomohli 15 klientom.  
Uvedené služby boli zriadené v roku 2014 
vďaka 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 – Špecializovanej 
nemocnice v odbore oftalmológia vo Zvolene. 
Veríme, že po pre konaní pandémie budeme 

opäť poskytovať služby v týchto zdravotníckych 
zariadeniach v pôvodnom rozsahu. 

Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2020 poskytli 623 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento  
druh služby bola 48 266,21 €. 
 Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 13,41 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2020 
poskytli 246 klientom a výška ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby  
bola 48 317,52 €. Hodinová sadzba  
na 1 hodinu vykonávania sociálnej rehabilitácie 
predstavuje sumu 13,42 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
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 mes

Náklady 2020  

Nákup materiálu, energií, opráv 4 448,28 €

Cestovné 1 148,37 €

Nákup služieb 12 136,46 €

Osobné náklady 78 336,54 €

Finančné náklady 790,33 €

Odpisy DM 3 802,00 €

Spolu 100 661,98 €

Výnosy 2020  

Dotácia VÚC Banská Bystrica 82 800,00 €

Príspevok ÚPSVaR Lučenec 7 192,60 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 10 669,38 €

Spolu 100 661,98 €

Medzi využívané služby krajského strediska patrí 
aj výuka Braillovho písma.
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tám Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Brezno  
a Žiar nad Hronom. 
Ďakujeme dlhoročným partnerom Lions Club 
Banská Bystrica, Očnej klinike FNsP  
F. D. Roosevelta, ambulancii pre slabozrakých 

OFTAL – Špecializovanej nemocnici v odbore 
oftalmológia vo Zvolene. 
Ďakujeme i všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa 
rozhodli nám a našim klientom ochotne 
pomáhať.

Na workshope pre stredné školy klient KS, Jaroslav Bohovič, študentom priblížil knihy písané 
v Braillovom písme.
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 Krajské stredisko ÚNSS Bratislava
 Adresa: Sekulská 1, 842 50 Bratislava
 tel.: 02/69 20 34 42
 email: unss.bratislava@unss.sk
 web: www.bratislava.unss.sk

 Personálne obsadenie krajského strediska
Tomáš Bako, vedúci KS, sociálny pracovník – koordinátor sociálnych služieb 
Eva Metonová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
Silvia Kvetáková, sociálna pracovníčka
Jana Polnerová, vedúca KS, sociálna poradkyňa – koordinátorka sociálnych služieb 
(odchod na MD január 2020)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 1 1 0

Špecializované sociálne poradenstvo 212 502 627
Sociálna rehabilitácia 98 292 482
Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0
Požičiavanie pomôcok 1 1 1
Výcvik používania pomôcky 0 0 0
Celkový súhrn 229 796 1 110

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 212 502 627

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 3 3 6
  sociálnoprávne 45 83 108
  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 147 232 341
  v oblasti vzdelávania 22 20 20
  v oblasti zamestnávania 36 78 92
  pre sociálne prostredie 60 74 49
  pre úpravu fyzického prostredia klienta 9 9 8
  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 2 3 4
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Vzdelávanie zamestnancov
Pracovníčka KS Eva Metonová sa zúčastnila škole
nia O&M Online Symposium a kurzu Deti s CVI 
organizovaného neziskovou organizáciou Raná 
starostlivosť. Silvia Kvetáková absolvovala online 
formou vstupné školenie pre zamest nan cov 
ÚNSS. Tomáš Bako sa online formou zúčastnil  
workshopu IT Refresh a opakovacieho IT seminára 
organizo vaného oddelením CETIS ÚNSS.

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu spôsobe
nú koronavírusom COVID19 sme okrem 
sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie 
vykonávanej ambulantnou a terénnou formou, 
začali organizovať online workshopy s rôznym 
zameraním, na ktoré sme pozývali hostí so 
zrakovým postihnutím. Cieľom týchto aktivít bolo 
sprístupnenie dôležitých tém z oblasti sociálneho 
poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Hovorili sme 
o témach, ako napríklad  zamestnávanie, rozvoj 

zručností v priestorovej orientácii a samostatnom 
pohybe, v sebaobsluhe, posilňovanie dôležitých 
IT zručností v čase „pandemických lockdownov”, 
iniciovanie a podpora vytvárania svojpomocnej 
podpornej siete ľudí so zrakovým postihnutím. 
Pri týchto aktivitách sme sa snažili o zachytenie 
informácií vo forme zvukových nahrávok, aby sa 
následne mohli využívať v poradenstve aj  
pre ďalších klientov nášho strediska.  
Po každom rozhovore sa uskutočnila diskusia, 
ktorej sa zúčastnili klienti so zrakovým 
postihnutím z celého Slovenska.  
Výsledkom každého rozhovoru bol podcast,  
ktorý sme následne umiestnili na našu webovú 
stránku.
V rámci programu Zdravé oči už v škôlke sme  
v roku 2020 navštívili celkovo 27 mater ských 
škôl, skontrolovali sme zrakové parametre 1 254 
deťom vo veku od troch do šiestich rokov. Kvôli 
podozreniu na rozvíjajúcu sa alebo už existujúcu 
zrakovú vadu sme škôlkarom vydali 184 
odporúčaní navštíviť detského oftalmológa  
a podrobiť sa komplexnejšiemu vyšetreniu.

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 98 292 482

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 37 97 176

  Sebaobsluha 29 32 34

  Nácvik práce s optickými pomôckami 25 26 23

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 15 17 20

  Komunikácia 9 35 76

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 42 85 153

 Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2020

Miesto poskytnutia služby Počet
klientov

Počet
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 218 638 731

Terénna služba 49 158 379

Pobyt 0 0 0

Spolu 229 796 1 110
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Prezentačné, preventívne 
a informačné aktivity
V priebehu roka 2020, v čase, keď to dovoľovala 
pandemická situácia, sme zorganizovali 
workshopy pre viaceré stredné školy, na ktorých 
sme študentom priblížili život ľudí so zrakovým 
postihnutím i poslanie našej organizácie. 
Počas celého roka sa Tomáš Bako pravidelne 
zúčastňoval stretnutí pracovnej skupiny Prístupná 
Bratislava, organizovanej Magistrátom hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
Eva Metonová sa zúčastnila na veľtrhu práce  
Profesia Days 2020 v Bratislave, kde sa nachá
dzal aj informačný stánok ÚNSS a spolupracovala 
na projekte Výpomoc so srdom.
Tomáš Bako a Silvia Kvetáková sa zúčastnili 
workshopu v rámci záverečnej konferencie NP 
PARTI Prístupná samospráva. Tomáš Bako bol 
zároveň aktívnym účastníkom konferencie  
s príspevkom na tému prístupnosti priestorov, 
informácií a služieb v prístupnej samospráve. 
V rámci kampane verejnej zbierky Biela 
pastelka 2020 spolupracovali Tomáš Bako 
a Eva Metonová pri natáčaní osvetového videa 
s youtberom Michalom Kalmanom, známym pod 
pseudonymom Malý Mišo.  
Pri príležitosti osvetového podujatia Deň bielej 
palice spolupracoval Tomáš Bako s Policaj ným  

zborom SR na výrobe edukačných videí zamera
ných na témy bezpečnosti ľudí so zrakovým 
postihnutím v cestnej premávke.

Počas verejnej zbierky Biela 
pastel ka 2020 malo krajské 
stredisko informačný stánok 
v OC Eurovea. 

V rámci workshopov na stredných školách si 
študenti vyskúšali nalievanie tekutín pomocou 
indikátora hladiny.
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Hospodárenie

 
Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poraden stva 
sme v roku 2020 poskytli 212 klientom a výška 

ekonomicky oprávnených ná kladov na tento  
druh služby bola 24 799,96 €.  
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 18,09 €. 
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2020 
poskytli 98 klientom a výška ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby  
bola 36 279,89 €.  
Hodinová sadzba na 1 hodinu vykonávania 
sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 12,16 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál nych 
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazovania 
hodín poskytovaných druhov sociálnych služieb 
Bratislavskému samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom 
a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Bratislavskému samosprávnemu kraju.  
Ďakujeme spoločnostiam Tyflocomp, Vincom 
a obchodnému centru Eurovea. Slová vďaky tiež 
patria všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali 
nám aj našim klientom.

Výnosy 2020  

Dotácia VÚC Bratislava 47 809,38 €

Dotácia MPSVaR 3 971,63 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 11 042,47 €

Spolu 62 823,48 €

Náklady 2020  

Nákup materiálu, energií, opráv 8 827,19 €

Cestovné 3,28 €

Nákup služieb 10 500,35 €

Osobné náklady 42 935,83 €

Finančné náklady 556,83 €

Spolu 62 823,48 €

Začiatkom roka pokračovalo meranie zrakových 
parametrov v rámci programu Zdravé oči už v škôlke.

Súčasťou služieb sociálnej rehabili
tá cie je aj výuka Braillovho písma. 
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 Krajské stredisko ÚNSS Košice
 Adresa: Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice
 tel.: 055/632 47 15 
 email: unss.kosice@unss.sk
 web: www.kosice.unss.sk

Personálne obsadenie krajského strediska
Zuzana Mihályová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych služieb 
pre oblasť Košice, Trebišov, Kráľovský Chlmec
Marta Pajkošová, zástupkyňa vedúcej KS, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej 
rehabilitácie pre oblasť Košice, Spišská Nová Ves
Zlata Babuláková, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie pre oblasť 
Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie pre oblasť 
Košice, Sečovce
Sylvia Szantoóvá, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie pre 
Rožňavu (do 4. 3. 2020)
Ján Podolinský, sociálny poradca – inštruktor sociálnej rehabilitácie pre Košice
Ďalší zamestnanci KS zabezpečujú pracovnú asistenciu, pomocné administratívne 
a upratovacie práce.

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 1 1 1

Špecializované sociálne poradenstvo 714 2 526 2 912

Sociálna rehabilitácia 238 1 061 1 806

Sprievodcovská a predčitateľská služba 2 3 3

Požičiavanie pomôcok 11 18 12

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 745 3 609 4 735



24 Výročná správa 2020   •   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2020 sa všetci inštruktori sociálnej rehabi li
tácie pravidelne vzdelávali v oblasti IT technológií, 
noviniek a aktuálnych aplikácií pre ľudí so zrako
vým postihnutím prostredníctvom online 
seminárov IT Refresh, ktoré viedol pracovník 
nášho KS Ján Podolinský.

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Cieľom projektu s názvom VIA CASSOVIENSIS  
a DAR OD KRÁĽA – DONUM REGIS bolo sprístup
niť kultúrne pamiatky mesta Košíc, a zvýšiť tak 
možnosti nevidiacich a slabozrakých obyvateľov 

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 714 2 526 2 912

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 113 153 196

  sociálnoprávne 422 914 1 056

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 305 626 858

  v oblasti vzdelávania 10 12 11

  v oblasti zamestnávania 20 27 24

  pre sociálne prostredie 470 721 684

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 57 61 68

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 9 12 16

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 238 1 061 1 806

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 13 44 98

  Sebaobsluha 5 20 32

  Nácvik práce s optickými pomôckami 86 134 284

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 102 214 398

  Komunikácia 10 58 131

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 83 591 864

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2020

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 723 3 200 3 760

Terénna služba 161 409 975

Pobyt 0 0 0

Spolu 745 3 609 4 735
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i návštevníkov mesta spoznať históriu a pamiatky 
mesta. Projekt bol realizovaný v spolupráci  
so združením FEMAN. Náš inštruktor sociálnej 
rehabilitácie Ján Podolinský pripravil pre záujem
cov školenie, na ktorom oboznámil ľudí so 
zrakovým postihnutím s významom QR kódov  
a technológiou NFC (Near field communication). 
Venoval sa aj aplikácii Smart Assistant Home, ktorá 
poskytuje nevidiacim a slabozrakým možnosť 
efektívne pracovať s QR kódmi aj s technológiou 
NFC pri skúmaní pamiatok a histórie nášho mesta.  
Spolupráca nášho krajského strediska so 
Združením FEMAN pokračovala v roku 2020 aj 
v ďalších projektoch. Opätovne sme sa zapojili do 
aktivity, ktorá mala pomôcť klientom so zrakovým 
postihnutím pri búraní predsudkov a stereotypov 
pomocou umenia a literatúry. Aj napriek tomu, 
že sme s projektom Rozprávkoví detektívi museli 
prejsť do online prostredia, kvôli opatreniam 
spôsobených koronavírusom, nestratilo sa nič  
na jeho význame a dôležitosti.  
Ďalším spoločným projektom so Združením 
FEMAN bol projekt MACIKY 2020. Naše KS sa 
podieľalo na príprave tvorivých dielní pre deti 
s viacnásobným postihnutím a pomáhalo  

s prepisom textov do Braillovho písma. Témou boli 
informácie o víruse COVID19 spracované hravou 
formou v jazyku prístupnom žiakom základnej 
školy.  
Program Zdravé oči už v škôlke sa tento rok nerea
lizoval v plnom rozsahu. Pandémia koronavírusu 
nás obmedzila vo výkone preventívnej aktivity, 
ale podarilo sa nám navštíviť 13 materských škôl. 
Zrakové parametre sme skontrolovali 569 deťom 
predškolského veku a 121 z nich sme odporučili 
na podrobnejšie vyšetrenie u detského očného 
lekára.  
Zapájali sme sa aj do aktivít v oblasti prevencie 
a odstraňovania dopravných a architektonických 
bariér. V priebehu roka sme sa zúčastnili 12 ko
lau dácií, vstúpili sme do 12 územných konaní 
a konzultovali sme 23 stavebných povolení 
v našom kraji pri odstraňovaní dopravných 
a architektonických bariér. 

Prezentačné, preventívne 
a informačné aktivity
Vzhľadom na pandémiu spôsobenú ochorením 
COVID19 sme v roku 2020 boli nútení zrušiť 
všetky plánované skupinové podujatia, ktoré sú 

V rámci 
informačného 
stánku počas 
hlavného 
zbierkového 
dňa Bielej 
pastelky sme 
v spolupráci so 
spoločnosťou 
NOVARTIS 
ponúkali aj 
merania OCT 
prístrojom 
zamerané 
na dôkladné 
zmapovanie 
stavu sietnice. 
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spájané s prezentačnými a informačnými aktivi
tami. 
V spolupráci s košickou televíziou telKE sme pri pra  
vili reportáž o každodennom živote so zrakovým  
postihnutím. Redaktorky televízie si mali možnosť  
osobne vyskúšať simulovanie zrakového postih

nu tia a bežné každodenné úkony ako príprava 
raňajok, nákup v potravinách, chôdza s bielou 
palicou v meste Košice bez zrakovej kontroly.

Hospodárenie

Výnosy 2020  

Dotácia VÚC Košice 83 096,75 €

Príspevok ÚPSVaR Košice 27 584,47 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 38 479,84 €

Spolu 149 161,06 €

Náklady 2020  

Nákup materiálu, energií, opráv 14 264,51 €

Cestovné 1 122,29 €

Nákup služieb 10 029,21 €

Osobné náklady 110 409,38 €

Finančné náklady 2 226,60 €

Odpisy majetku 10 960,07 €

Spolu 149 161,06 €

Do zbierko va 
nia sa s pra 
covní kom KS 
Jánom  
Podolinským  
zapojila aj  
ambasádorka  
Bielej pastelky 
Adela 
Vinczeová.

Aj napriek 
pandémii sme 
v uplynulom 
roku poskytli 
služby špecia 
lizova ného 
sociálneho 
poradenstva 
714 klientom 
a služby 
sociálnej 
rehabilitácie 
238 klientom. 
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Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2020 poskytli 714 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento 
druh služby bola 51 796,79 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 13,46 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2020 
poskytli 238 klientom a výška ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 54 595,11 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu vykonávania 
sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 11,60 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazovania 
hodín poskytovaných druhov sociálnych služieb 
Košickému samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Košickému samosprávnemu kraju. Vďaka ich 
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 ľudí so zrakovým postihnutím 
a podporu aktivít spolkového charakteru pre 
našich členov. 
Za dlhoročnú spoluprácu ďakujeme 1. Lions Clubu 
Košice, Ing. Ľubici Galovej, Východoslovenskej 
energetike Holding, Progress Promotion Košice, 
Združeniu FEMAN (Slovenskoeurópska kultúrna 
spoločnosť) a firme Vaša optika. Poďakovanie patrí 
aj pani Gitke Mišinskej za vedenie tvorivých dielní. 
Zároveň ďakujeme všetkým podporovateľom, 
donorom, prispievateľom 2 % z daní, ktorí nám 
svojím darom umožnili pomáhať ľuďom 
so zrakovým postihnutím stať sa aktívnou 
súčasťou spoločnosti.

Z každého darcu či darkyne má me 
radosť a patrí im veľké ďakujeme. 

Tím krajského strediska s manželmi Vinczeovcami. 
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 Krajské stredisko ÚNSS Nitra
 Adresa: Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra
 tel.: 037/741 81 15
 email: unss.nitra@unss.sk
 web: www.nitra.unss.sk

 Personálne obsadenie krajského strediska
Petra Ajdariová: vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych služieb 
Martina Gyürkyová: sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
Erika Šodorová: sociálna pracovníčka

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 509 2 164 1 454
Sociálna rehabilitácia 161 800 1 256
Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0
Požičiavanie pomôcok 0 0 0
Výcvik používania pomôcky 0 0 0
Celkový súhrn 513 2 964 2 710

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 509 2 164 1 454

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 78 115 73

  sociálnoprávne 214 557 468

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 276 659 461

  v oblasti vzdelávania 49 72 37

  v oblasti zamestnávania 11 12 8

  pre sociálne prostredie 441 741 402

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 6 6 4

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 2 2 2
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Vzdelávanie zamestnancov
Erika Šodorová sa zúčastnila workshopu IT Refresh 
a Opakovacieho IT seminára orga ni zo vaného 
oddelením CETIS online formou.

Aktivity Krajského strediska
Minulý rok bol pre nás všetkých nesmierne nároč
ný. Napriek našej snahe a chuti byť v čo najužšom 
kontakte s klientmi, pandémia dala „stopku” osob
nému kontaktu, ktorý je pre mnohých najdôleži
tej ší. Mnohí naši klienti sú osamelo žijúci a boli 
vďační, že sme ich sprevá dzali týmto neľahkým 
obdobím, a v maximál nej možnej miere sme sa im 
snažili poskytovať naše odborné sociálne služby 
dištančnou formou. 

Projektové aktivity
V roku 2019 mesto Nitra schválilo všeobecne 
záväzný dokument: Návrh stratégie prístupnosti 
pre všetkých. 
Napĺňanie tohto dokumentu bolo prioritou aj 
v roku 2020, čoho dôkazom bola  
aktív na spolupráca mesta s naším KS pri debarie

rizácii ciest, chodníkov, priechodov pre chodcov,  
či vstupov do budov patriacich mestu Nitra. 
V rámci programu Zdravé oči už v škôlke sme  
v roku 2020 v 15 materských školách skontrolo  
vali zrakové parametre 608 deťom v predškol
skom veku. 118 deťom sme odporučili návštevu 
detského oftalmológa pre podozrenie na 
rozvoj zrakovej poruchy. Z dôvodu pandémie 
sme mnohé naplánované merania zrakových 
parametrov v MŠ museli preložiť na rok 2021, aby 
sme v maximálnej miere zabezpečili individuálnu 
ochranu zdravia detí i pracovníkov krajského 
strediska.

Prezentačné, preventívne 
a informačné aktivity
Z dôvodu pandémie COVID19 sme v roku 2020 
uskutočnili len jednu prezentačnú aktivitu pre 
klientov nášho strediska, a to predstavenie 
nových elektronických kompenzačných pomô cok. 
Prezentáciu sme pripravili v spolupráci s firmou 
Tyflocomp, ktorá sa venuje predaju a distribúcii 
optických a kompenzačných pomôcok na 
Slovensku.

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 161 800 1 256

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 25 73 71

  Sebaobsluha 28 46 66

  Nácvik práce s optickými pomôckami 77 195 214

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 47 138 182

  Komunikácia 25 44 66

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 47 304 656

    Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2020

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 509 2 470 1 800

Terénna služba 102 494 910

Pobyt 0 0 0

Spolu 513 2 964 2 710
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Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2020 poskytli 509 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 33 731,36 €.  

Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špe cializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 11,20 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2020 
poskytli 161 klientom a výška ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby  
bola 33 750,70 €.  
Hodinová sadzba na 1 hodinu vykonávania 
sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 11,21 €. 
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazovania 
hodín poskytovaných druhov sociálnych služieb 
Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Naše poďakovanie patrí hlavne Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju, jeho vedeniu, poslancom 
a v neposlednom rade aj jeho pracovníkom, 
ktorí nám svojim prístupom a finančnou 
podporou umožnili poskytovať sociálne služby 
v požadovanom rozsahu a kvalite. Taktiež mestu 
Nitra za vytváranie podmienok na poskytovanie 
našich služieb prenájmom vhodných priestorov. 
Ďakujeme i všetkým podporovateľom a dobro
voľníkom, ktorí nám pomáhali počas celého roka.

Výnosy 2020  
Dotácia VÚC Nitra 58 807,20 €
Dotácia MPSVaR 2 539,24 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 8 964,33 €

Spolu 70 310,77 €

Náklady 2020  
Nákup materiálu, energií, opráv 2 219,58 €
Cestovné 552,34 €
Nákup služieb 9 004,23 €
Osobné náklady 55 264,97 €
Finančné náklady 589,65 €
Odpisy DM 2 680,00 €
Spolu 70 310,77 €

Klienti nášho krajského strediska stihli ešte pred 
pandémiou absolvovať prezentáciu optických 
pomôcok. 

V roku 2019 mesto Nitra schválilo všeobecne 
záväzný dokument: Návrh stratégie prístupnosti 
pre všetkých. Napĺňanie tohto dokumentu bolo 
prioritou aj v roku 2020, čoho dôkazom bola aktív  
na spolupráca mesta s krajským strediskom pri de  
barierizácii ciest, chodníkov, priechodov pre chod
cov, či vstupov do budov patriacich mestu Nitra.
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 Krajské stredisko ÚNSS Prešov
 Adresa: Kollárova 11, 080 01 Prešov
 tel.: 051/772 44 21
 email: unss.presov@unss.sk
 web: www.presov.unss.sk

 Personálne obsadenie krajského strediska
Katarína Šmajdová Búšová, vedúca KS, sociálna poradkyňa – koordinátorka sociálnych 
služieb 
Andrea Pavlovská, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Tatiana Sabolová, sociálna pracovníčka (do 31. 7. 2020)
Marianna Vavrová, sociálna pracovníčka  (od 1. 10. 2020)
Gabriela Lazorová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Veronika Schmidtová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Poskytované služby
Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 1 419 3 222 2 154
Sociálna rehabilitácia 166 616 718
Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0

Požičiavanie pomôcok 0 0 0

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 1 422 3 838 2 872

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 1 419 3 222 2 154

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 22 29 15

  sociálnoprávne 673 1 218 993

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 459 1 118 753

  v oblasti vzdelávania 4 14 13

  v oblasti zamestnávania 5 6 4

  pre sociálne prostredie 797 831 371

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 4 6 4

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 0 0 0
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Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2020 sa pracovníčky KS v Prešove zúčast
ňovali prevažne online vzdelávania s cieľom 
zvýšiť svoju odbornosť. Pod vedením pracovníkov 
spoločností Tyflocomp a VINCOM absolvovali 
školenia pre prácu s najnovšími kompenzačnými 
pomôckami pre ľudí so zrakovým postihnutím. 
Katarína Šmajdová Búšová sa ako inštruktorka 
IT pre ZP zúčastnila viacerých odborných 
seminárov pod názvom IT Refresh zameraných 
na najnovšie IT technológie pre ľudí so zrakovým 
postihnutím. Nová pracovníčka KS, Marianna 
Vavrová, absolvovala úvodné zaškolenie 
odborného zamestnanca zameraného na systém 
poskytovania sociálnych služieb v ÚNSS a školenie 
ohľadom poradenstva pri výbere kompenzačných 
pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím. 

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Vo februári 2020 KS Prešov v spolupráci s oddele 
 ním ÚNSS CETIS zrealizovalo pre klientov  

a čle nov ÚNSS Prešovského kraja prezentáciu 
kompenzačnej pomôcky OrCam MyEye – 
elektro nického čítacieho zariadenia s hlasovým 
výstupom. Okrem toho v marci 2020 v spolupráci 
s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava  
v Prešove a Slovenskou knižnicou pre nevidiacich 
M. Hrebendu v Levoči spoločne zrealizovali 
vzdelávací seminár s názvom Digitálna fonotéka 
pre ľudí so zrakovým postihnutím. Podobne ako 
po minulé roky KS nadviazalo na preventívny 
program Zdravé oči už v škôlke, avšak z dôvodu 
zatvorenia materských škôl pre pandémiu 
COVID19 bol v polovici marca 2020 tento 
program pozastavený. Do toho času sa nám 
podarilo navštíviť 11 materských škôl, v ktorých 
sme skontrolovali zrakové parametre u 301 
detí. Odporúčanie na podrobnejšie vyšetrenie u 
detského oftalmológa sme vystavili 49 z nich.

Prezentačné, preventívne 
a informačné aktivity
Pravidelné osvetové aktivity osobnou formou  
v rámci škôl či domovov sociálnych služieb nebolo 

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 230 616 718

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 13 78 134

  Sebaobsluha 7 9 12

  Nácvik práce s optickými pomôckami 108 243 204

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 69 128 125

  Komunikácia 14 42 50

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 24 116 192

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2020

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 1 394 3 414 2 076

Terénna služba 233 424 796

Pobyt 0 0 0

Spolu 1 422 3 838 2 872
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možné realizovať z dô vodu pandémie COVID19. 
Istou alternatívou bolo poskytovanie informácií, 
propagačných materiálov a osvety o zrakovom 
postihnutí prostredníctvom telefonického 
kontaktu, elektro nicky, informačnými materiálmi, 
či oslovením zo strany verejnosti prostredníctvom 
portálu PSK pre ľudí. Okrem toho sa KS zapojilo s 
verejnou zbierkou Biela pastelka 2020, ktorá je tiež 
prostriedkom na osvetu verejnosti o problematike 

života so zrakovým postihnutím, do Týždňa 
dobrovoľníctva 2020. Organizáciu podujatia 
malo pod patronátom Prešovské dobrovoľnícke 
centrum. V rámci tohto osvetového projektu sa 
do našej aktivity zapojilo zo širokej verejnosti 
mesta Prešov viac ako 50 dobrovoľníkov a na 
sprievodných osvetových aktivitách sa zúčastnilo 
viac ako 60 osôb. Okrem toho bola verejná 
zbierka Biela pastelka 2020 v Prešovskom kraji, 

Príprava techniky účastníkov seminára 
Digitálna fonotéka pre ľudí so zrako
vým postihnutím (foto vľavo ).

Ocenenie Krajské srdce na dlani  
2020 Prešovského kraja udelené za 
organizovanie verejnej zbierky Biela 
pastelka 2020.

Pracovníčky KS a členovia ZO Prešov pred  
informač ným stánkom Bielej pastelky.

Okoloidúci sa počas zbierky v našom 
informačnom stánku pristavovali a zaují
mali sa o formy  pomoci, ktoré poskytuje
me nevidiacim a slabozrakým.
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zastrešovaná KS Prešov, nominovaná na ocenenie 
Srdce na dlani v kategórii Projekt/Program,  
pričom získala mimoriadne ocenenie a bola 
vybraná ako jeden z laureátov Krajského srdca 
na dlani 2020 v Prešovskom kraji, za čo srdečne 
ďakujeme. 

Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2020 poskytli 1 419 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 32 939,72 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 7,21 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2020 
poskytli 166 klientom a výška ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby bola 
50 894,70 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu vykonávania 
sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 12,35 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazovania 
hodín poskytovaných druhov sociálnych služieb 
Prešovskému samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu chceme 
poďakovať najmä Prešovskému samosprávnemu 
kraju. Taktiež za spoluprácu a podporu našich 
služieb ďakujeme mestám Prešov, Poprad, 
Humenné, Svidník a Medzilaborce.  
Poďakovanie patrí i našim podporovateľom, a to:  
autoservisu PROFIPRIBULA, spoločnostiam 
Tyflocomp, VINCOM a firme PREMETAL MON. 
Okrem toho sa chceme poďakovať našim 
neoceniteľným partnerom, a to Krajskej knižnici 
P. O. Hviezdoslava v Prešove, Okresnej knižnici 
Dávida Gutgesela v Bardejove, Ľubovnianskej 
knižnici v Starej Ľubovni, Hornozemplínskej 
knižnici vo Vranove nad Topľou a Slovenskej 
knižnici pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči. 
Zároveň sa chceme poďakovať Prešovskému 
dobrovoľníckemu centru, všetkým našim  
dobro voľníkom, podporovateľom a prispieva
teľom 2 % z daní. Vďaka vám všetkým sme mohli 
pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím  
v našom kraji.

Výnosy 2020  

Dotácia VÚC Prešov 72 828,07 €

Dotácia MPSVaR 6 172,40 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 5 844,10 €

Spolu 84 844,57 €

Náklady 2020  

Nákup materiálu, energií, opráv 5 863,39 €

Cestovné 1 267,16

Nákup služieb 9 500,30 €

Osobné náklady 67 743,60

Finančné náklady 470,12 €

Spolu 84 844,57 €

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Novartis sme  
mohli počas hlavného zbierkového dňa návštev
ní kom ponúknuť aj možnosť dať si skontrolovať 
stav sietnice pomocou OCT prístroja. 
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 Krajské stredisko ÚNSS Trenčín
 Adresa: Námestie sv. Anny 9, 911 01 Trenčín
 tel.:  032/652 33 13
 email: unss.trencin@unss.sk
 web: www.trencin.unss.sk

 Personálne obsadenie krajského strediska
 Zora Sdurková: vedúca KS, sociálna poradkyňa – koordinátorka sociálnych služieb 
Lenka Riečická: sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Katarína Prachařová: sociálna pracovníčka (do 30. 4. 2020)
Martina Černá: sociálna pracovníčka (od 11. 5. 2020)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 399 1 219 1 013

Sociálna rehabilitácia 193 670 785

Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0

Požičiavanie pomôcok 0 0 0

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 438 1 889 1 798

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 399 1 219 1 013

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 20 22 16

  sociálnoprávne 282 567 448

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 180 380 360

  v oblasti vzdelávania 4 6 4

  v oblasti zamestnávania 9 10 7

  pre sociálne prostredie 174 228 166

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 4 4 8

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 2 2 3
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Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2020 sa všetci inštruktori sociálnej rehabilitá
cie pravidelne vzdelávali v IT technológiách, novin
kách a aktuálnych aplikáciách pre ľudí so zra ko vým 
postihnutím prostredníctvom online seminá rov IT  
Refresh. Martina Černá absolvovala úvodné škole
nia určené pre nových zamestnancov ÚNSS zame

rané na predstavenie systému poskytovania sociál
nych služieb v ÚNSS a vzdelávanie v oblasti pora  
den stva pri výbere optických a kompenzač ných 
pomôcok pre klientov so zra kovým postihnu tím. 
Všetky pracovníčky nášho strediska sa zúčast ni li  
prezentácie nových kompenzačných pomô cok, 
ktoré v našom kraji organizovala firma Tyflocomp.

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 193 670 785

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 18 25 20

  Sebaobsluha 65 88 96

  Nácvik práce s optickými pomôckami 92 141 141

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 119 271 355

  Komunikácia 59 128 152

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 11 17 20

    Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2020

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 429 1 567 1 135

Terénna služba 91 322 663

Pobyt 0 0 0

Spolu 438 1 889 1 798

Slabozrakí klienti veľmi radi 
využívajú čítanie pomocou 
elektronickej lupy. Pohodlne si 
môžu prečítať obľúbené knihy, 
časopisy i úradné dokumenty. 

Počítače či dotykové mobilné  
telefóny sú dnes samozrejmos
ťou aj pre našich klientov. Počas výuky Braillovho písma.
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Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
V rámci programu Zdravé oči už v škôlke sme stih li 
navštíviť 18 materských škôl, kde sme skrínin go
vým meraním skontrolovali zrakové parametre 
682 deťom. Odporúčanie na podrobnejšie vyšet
re nie u detského očného lekára dostalo 86 detí. 
Ostatné plánované návštevy MŠ sme boli nútení 
presunúť na obdobie, keď to epidemiologická si
tuácia na Slovensku umožní. Mesto Trenčín v rám  
ci grantového programu mes ta finančne podpori
lo náš projekt, vďaka ktorému sme mohli zakúpiť 
nové uzamykacie kartotéky a zabezpečiť tak maxi
málnu ochranu spisových materiálov klientov.

Prezentačné, preventívne a informačné aktivity
Začiatkom roka sme zabezpečili prezentáciu optic
kých a kompenzačných pomôcok v Novom Meste  
nad Váhom v spolupráci s firmou Vincom, na ktorej  
sa mohli klienti, členovia aj širšia verej nosť obozná
miť s pomôckami, ktoré sú aktuálne dostupné pre  
ľu dí so zrakovým postihnutím. Podobnú prezentač
nú aktivitu sme plánovali uskutočniť v Púchove, 
ale z dôvodu vypuknutia pandémie sme ju museli 
zrušiť a presunúť na neurčito. Stihli sme sa však 
stretnúť na besede s našimi klientmi vo Verejnej 
knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, pri príležitosti 
aktivít organizo vaných v rámci podujatia Marec – 
mesiac knihy. Vzhľadom na pandémiu spôsobenú 
ochorením COVID19 sme v roku 2020 boli nútení 
zrušiť viaceré plánované skupinové podujatia spá
ja né s prezentačnými a informačnými aktivi tami. 

Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2020 poskytli 399 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 33 769,87 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 11,24 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2020 
poskytli 193 klientom a výška ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 33 769,88 Eur. Hodinová sadzba na 1 hodinu 
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje 
sumu 11,24 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazovania 
hodín poskytovaných druhov sociálnych služieb 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu ďakujeme Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju, mestu Trenčín a akciovej 
spoločnosti Trenčianske minerálne vody. 
Ďakujeme tiež všetkým podporovateľom 
a dobrovoľníkom, vďaka ktorým sme mohli 
pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím.

Momentka 
z nácviku 
priestorovej 
orientácie 
a samostatné 
ho pohybu 
s bielou 
palicou.

Výnosy 2020  
Dotácia VÚC Trenčín 54 487,08 €
Dotácia mesto Trenčín 680,00 €
Dotácia MPSVaR 2 812,32 €
Príspevok ÚPSVaR Trenčín 3 596,28 €
Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 6 185,43 €

Spolu 67 761,11 €

Náklady 2020  
Nákup materiálu, energií, opráv 2 664,29 €
Cestovné 1 000,97 €
Nákup služieb 11 900,43 €
Osobné náklady 51 850,24 €
Finančné náklady 345,18 €
Spolu 67 761,11 €
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 Krajské stredisko ÚNSS Trnava
Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava
tel.: 033/551 27 06
email: unss.trnava@unss.sk
web: www.trnava.unss.sk

Personálne obsadenie krajského strediska
Lenka Patyiová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych služieb 
Klaudia Zacharová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Zuzana Morávková, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Iveta Orbánová, sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Marta Kudláčová, sociálna pracovníčka (od 17. 9. 2020 zastupovanie počas dlhodobej PN)
Renáta Danišová, sociálna pracovníčka (dlhodobo PN)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 275 669 1 091

Sociálna rehabilitácia 230 904 2 185

Sprievodcovská a predčitateľská služba 6 7 12

Požičiavanie pomôcok 0 0 0

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 367 1 580 3 288

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 275 669 1 091

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 3 4 5

  sociálnoprávne 53 128 199

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 121 169 365

  v oblasti vzdelávania 2 3 5

  v oblasti zamestnávania 5 8 11

  pre sociálne prostredie 180 329 446

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 21 23 52

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 2 5 9
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Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2020 prebiehalo doplnkové školenie inš
truktorov IT pre ľudí so zrakovým postihnutím. 
Na ňom si zamestnanci, ktorí už v minulosti 
spomí naný akreditovaný kurz absolvovali, mohli 
zopakovať, obnoviť a doplniť vedomosti v rámci 
výučby používania špeciálnych aplikačných 
programov. Školenia sa zúčastnila vedúca KS, 
Lenka Patyiová.
Vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť 
pracovníčky Renáty Danišovej bola do pracovné
ho pomeru prijatá nová zamestnankyňa Marta 
Kudláčová, ktorá absolvovala vstupné školenia 
zamerané na oblasť poskytovania sociálnych 
služieb v ÚNSS, sociálnoprávne poradenstvo a 
oblasť poradenstva pri výbere optických  
a kompenzačných pomôcok.

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity
Krajské stredisko Trnava sa v roku 2020 uchá
dza lo o finančnú podporu z Grantového 

programu mesta Trnava. Projekt s názvom: 
Keď technika pomáha, ktorý bol zameraný na 
rozšírenie možností nášho strediska v oblasti 
skúšania kompenzačných pomôcok, však nebol 
podporený. Napriek tomu sme sa nevzdali a vďaka 
výnosu zo zbierky Biela pastelka 2019 a podpore 
firmy VINCOM sme zakúpili stolovú elektronickú 
lupu ACUITY s hlasovým výstupom. 
Lupu si môže klient vyskúšať v priestoroch 
strediska a v prípade, že mu tento typ vyhovuje 
a dokáže s ňou komfortne čítať, rozhodnúť sa o jej 
zakúpení do svojej domácnosti buď z vlastných 
prostriedkov, alebo s podporou ÚPSVaR. 
Naďalej sme sa snažili pokračovať v realizácii 
aktuálneho ročníka programu Zdravé oči v škôlke. 
Bohužiaľ pandémia koronavírusu spôsobila, že 
sme v roku 2020 vykonali skríningové merania 
zraku len v 9 materských školách namiesto 
plánovaných dvadsiatich. Skontrolovali sme 
zrakové parametre 343 deťom. 32 škôlkarom boli 
vykonaným meraním zistené zrakové poruchy 
a odporučená návšteva detského oftalmológa. 
Naše stredisko sa v spolupráci s vybranými 

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 230 904 2 185
  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 17 61 189
  Sebaobsluha 37 54 164
  Nácvik práce s optickými pomôckami 32 38 98
  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 128 312 895
  Komunikácia 170 421 783
  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 3 18 57

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2020

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 341 926 1 304
Terénna služba 189 654 1 984
Pobyt 0 0 0
Spolu 367 1 580 3 288
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klientmi, Mestským úradom Trnava a neziskovou 
organizáciou Stopka, zúčastnilo testovania novej 
aplikácie InforM8, ktorá slúži ako sprievodca 
nevidiacich a slabozrakých a pomáha im 
v orientácii na mestských úradoch počas 
vybavovania potrebných záležitostí.

Prezentačné, preventívne 
a informačné aktivity
Krajské stredisko Trnava vždy ochotne a s nadše  
ním organizovalo prezentačné akcie pre školy,  
preventívne a informačné aktivity pre spolupra
cujúce inštitúcie a širokú verejnosť. Vzhľadom  
na to, že celý svet bol zasiahnutý vírusom 
COVID19, ktorého silu sme len ťažko odhadovali, 
boli zasta vené všetky skupinové aktivity 
ohrozujúce zdravie pracovníkov krajského 
strediska, ako aj ostatných účastníkov daných 
podujatí.

HospodáreniePočas pandémie sme museli pracovať 
v ochranných pomôckach. 

Výnosy 2020  

Dotácia VÚC Trnava 86 400,00 €

Dotácia MPSVaR 3 504,38 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 5 468,32 €

Spolu 95 372,70 €
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Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2020 poskytli 275 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 38 430,18 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania špe
cializovaného sociálneho poradenstva predstavu
je sumu 10,01 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2020 
poskytli 230 klientom a výška ekonomicky 

oprávnených nákladov na tento druh služby bola 
55 710,25 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu vykonávania 
sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 9,67 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazovania 
hodín poskytovaných druhov sociálnych služieb 
Trnavskému samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Naše poďakovanie za spoluprácu a podporu patrí 
Trnavskému samosprávnemu kraju, mestu Trnava, 
základným a stredným školám z celého kraja, 
ktoré svojou činnosťou podporili organizovanie  
verejnej zbierky Biela pastelka.

Náklady 2020  

Nákup materiálu, energií, opráv 4 117,28 €

Cestovné 758,62 €

Nákup služieb 10 773,10 €

Osobné náklady 78 356,07 €

Finančné náklady 430,13 €

Odpisy DM 937,50 €

Spolu 95 372,70 €

Aj nevidiaci sa musia vedieť podpísať. Tých, ktorí 
sa to doposiaľ nenaučili, túto zručnosť doučíme. 

Ak klient 
príde o zrak 
v neskoršom 
veku, 
venujeme 
sa aj výuke 
Braillovho 
písma, 
ktoré stále 
patrí medzi 
základnú 
gramotnosť 
nevidiacich. 

V uplynulom roku sme skontrolovali zrakové 
parametre 343 deťom. 32 sme zistili zrakové 
poruchy a odporučili sme im návštevu detského 
oftalmológa. 
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 Krajské stredisko ÚNSS Žilina
 Adresa: Karpatská 10, 010 08 Žilina
 tel.: 041/565 23 69 
 email: unss.zilina@unss.sk
 web: www.zilina.unss.sk

  Pod správou KS Žilina poskytuje služby ľuďom so zrakovým postihnutím
  Stredisko sociálnej rehabilitácie Martin
 Adresa: B. Bullu 13, 036 08 Martin
 tel.: 043/428 19 09
 email: unss.martin@unss.sk

  Personálne obsadenie krajského strediska
Erika Kanátová, vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych služieb
Bernadeta Cingelová, sociálna pracovníčka 
Eva Machovská, sociálna pracovníčka 
Denisa Veselovská, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
Milota Strončeková, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
(Stredisko sociálnej rehabilitácie Martin)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2020

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 223 226 243

Špecializované sociálne poradenstvo 470 1 402 1 819

Sociálna rehabilitácia 386 1 354 2 563

Sprievodcovská a predčitateľská služba 27 46 88

Požičiavanie pomôcok 4 6 5

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 761 3 034 4 719
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Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2020 sa všetci zamestnanci pravidelne 
vzdelávali v oblasti IT technológií, noviniek 
a aktuál nych aplikácií pre ľudí so zrakovým 
postihnu tím prostredníctvom online seminárov  
IT Refresh.

Aktivity Krajského strediska

Projektové aktivity 
Po vzájomnej dohode s Lions Clubom Žilina sme 
predložili projekt zameraný na najohrozenejšiu 
skupinu obyvateľstva – seniorov pod názvom 

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 470 1 402 1 819

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 11 12 14

  sociálnoprávne 281 652 985

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 1 1 2

  v oblasti vzdelávania 13 31 30

  v oblasti zamestnávania 21 25 33

  pre sociálne prostredie 360 657 730

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 3 3 2

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 7 21 24

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2020

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 386 1 354 2 563

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 25 49 81

  Sebaobsluha 61 95 256

  Nácvik práce s optickými pomôckami 203 394 653

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 283 614 1 048

  Komunikácia 8 13 31

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 50 189 495

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2020

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 738 2 430 2 923

Terénna služba 155 604 1 796

Pobyt 0 0 0

Spolu 761 3 034 4 719
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Podpora kvality života zrakovo postihnutých 
seniorov v systéme DSS. Predložený projekt sa 
zameriaval na informovanosť DSS v Žilinskom kraji 
o sociálnych službách ÚNSS a depistáž klientov 
so zrakovým postihnutím umiestnených v DSS. 
Vzhľadom na situáciu spôsobenú COVID19 sa 
jeho realizácia presunula na rok 2022.  
Aj napriek tomu, že program Zdravé oči už v škôl ke 
nemohol kvôli pandémii súvisle pokračovať po celý 
rok, do marca 2020 sme navštívili 13 MŠ v rámci 
Žilinského kraja a skontrolovali zrakové parametre 
552 deťom v predškolskom veku. Z uve deného 
počtu sme 100 detí odporučili na podrobnejšie 
oč né vyšetrenie u detského oftalmológa. V rámci 
programu Fond adresnej pomoci, ktorý vznikol na 

základe spolupráce s Lions Clubom Žilina ešte 
v roku 2018 a je zameraný na adresnú finančnú 
pomoc klientom so zrakovým postihnutím v rám
ci Žilinského kraja pri nákupe kompenzačných 
a optických pomôcok, sme v roku v 2020 na 

KS Žilina a verejnú zbierku Biela pastelka 
pravidelne podporuje aj miestny Lions Club.

Klient číta ekumenický časopis vo zväčše  
 nom písme, ktorý sme získali z Vydavateľ
stva CBS. 

Počas roka sme sa v čase uvoľnených opatrení 
zúčastnili Žilinských dní zdravia, kde sme 
ponúkali preventívne merania zrakových 
parametrov pre najmenších.
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základe splnenia určených podmienok, finančne 
podporili 2 klientov sumou 205,00 €.

Prezentačné, preventívne 
a informačné aktivity
V marci sme sa zúčastnili na workshope s názvom 
Zdravotné postihnutia. Jeho predmetom 
bolo riešenie súčasnej situácie v tejto oblasti, 
definovanie problémov i návrhov riešení  
z pohľadu legislatívy, regiónov či samotných ľudí 
so zdravotným postihnutím.  
V auguste sme sa zúčastnili na informačnom 
stretnutí na VÚC Žilina zameranom na pripravova
né úpravy taríf v prímestskej doprave, zjednotenie 
zliav a výhod na cestovnom, zjednotenie kilomet
rovej tarify a podobne. 
Lions Club Žilina nás v septembri prizval na 
verejnú akciu, ktorej organizátorom bolo mesto 
Žilina – Žilinské dni zdravia, kde naše krajské 
stredisko prezentovalo svoju činnosť zameranú na 
poskytované sociálne služby a zároveň realizovalo 
preventívne meranie zrakových parametrov 
deťom predškolského veku. Lions Club Žilina 
prizval k tejto akcii aj MUDr. Martinu Molitorovú, 
ktorá záujemcom merala vnútroočný tlak. 
V rámci propagácie Braillovho písma a tiež v súvis
losti s 30. výročím vzniku ÚNSS sa vedúca KS zúčast 
 nila na natáčaní programu TV JOJ Inkognito, kde 
herci na základe indície: „prstami priamo do hlavy” 
hádali povolanie „inštruktor braillovho písma”. 
Vedúca KS sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí so
ciálnej, bytovej a zdravotnej komisie mesta Žilina 
a tiež novovzniknutej bezbariérovej komisie mesta 
Žilina, v rámci ktorých sa snaží obhajovať záujmy 
a práva občanov so zrakovým postihnutím.

Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2020 poskytli 470 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento  
druh služby bola 53 582,65 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu poskytovania 
špecializovaného sociálneho poradenstva 
predstavuje sumu 13,05 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2020 
poskytli 386 klientom a výška ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby  
bola 60 767,86 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu vykonávania 
sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 12,07 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociál  
nych služieb sú vypočítané podľa spôsobu 
vykazovania hodín poskytovaných druhov 
sociálnych služieb Žilinskému samosprávnemu 
kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme 
Žilinskému samosprávnemu kraju, mestám  
Žilina a Martin. Vďaka za dlhoročné partnerstvo 
patrí Lions Clubu Žilina, MY Žilinské noviny,  
MY Kysucké noviny, hypermarketu Tesco Žilina, 
spoločnostiam Jukop, Optike JaŠ, Optike D3R, 
SPP – distribučné centrum Žilina, Slovenskému 
komornému divadlu Martin, Dopravnému 
podniku mesta Žilina a OC Mirage.

Výnosy 2020  

Dotácia VÚC Žilina 91 479,60 €

Príspevok ÚPSVaR Žilina 7 192,56 €

Príspevok ÚPSVaR Martin 7 192,60 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 12 780,36 €

Spolu 118 645,12 €

Náklady 2020  

Nákup materiálu, energií, opráv 7 642,38 €

Cestovné 1 492,74 €

Nákup služieb 11 540,04 €

Osobné náklady 93 373,93 €

Finančné náklady 716,03 €

Odpisy majetku 3 675,00 €

Príspevky iným subjektom 205,00 €

Spolu 118 645,12 €
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Členovia ÚNSS
ÚNSS bola založená 7. apríla 1990 ako občianske 
združenie. Od svojho vzniku organizuje na 
základe dobrovoľnosti nevidiacich a slabozrakých 
ľudí bez ohľadu na vek – dospelých i deti, ich 
rodičov, príbuzných, priateľov a priaznivcov. 
Za ten čas boli vybudované odborné sociálne 
služby, ktoré môžu bezplatne využívať všetci 
ľudia s poškodeným zrakom – bez ohľadu na 
členstvo. Našimi elementárnymi organizačnými 
článkami sú základné organizácie (ZO), ktoré 
vykonávajú svoju činnosť na základe územnej 
pôsobnosti. K 31. 12. 2020 ich bolo 56 s celkovým 
počtom 3 151 členov. 

Štruktúra členov ÚNSS z hľadiska 
stupňa zrakového postihnutia
Presná evidencia členskej základne nám pomáha  
definovať priority pri riešení problémov, sprístup
ňovaní špecifických informácií, rozhodovaní  
o zame raní organizovaných aktivít a pri zohľad
ňo vaní prípadných obmedzení (v pohybe, 
stravovaní a podobne). 
Našimi členmi sú okrem nevidiacich, prakticky  
nevidiacich a slabozrakých aj ľudia s viacnásob
ným postihnutím, teda tí, 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 
2020 mali v rámci tejto skupiny 5,25 % ľudí so 
sluchovým postihnutím, 0,76 % odkázaných 
na invalidný vozík, 6,30 % s iným telesným 
postihnutím. Cukrovkou, ktorá je v mnohých 
prípadoch príčinou trvalej zrakovej indispozície, 
trpí až 10,63 % našich členov. Pravidelne 
organizovaný rehabilitačný pobyt pre nevidia  

cich a slabozrakých diabetikov sme, žiaľ, v roku 
2020 z dôvodu pandémie COVID19 pripraviť 
nemohli.

Štruktúra členov ÚNSS 
z hľadiska veku
Pri zameraní našich aktivít musíme zohľadňovať 
aj vekové zloženie ÚNSS. Vekový priemer 
organizácie je takmer 65 rokov, mladí ľudia od 
18 do 35 rokov predstavujú 4,2 %. Dlhodobým 
zámerom ÚNSS je toto číslo zvyšovať a ponukou 
špecific kých projek tov zameraných na mládež 
zatraktív ňovať členstvo v našej organizácii. 

Ďalšie štatistické údaje
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 dôleži tosť upozorňujeme aj 
rôznymi propagačnými podujatiami. V roku 2020 
sme sa opäť zapojili do Súťaže braillovských 
esejí. Slovensko v medziná rodnej konkurencii 
reprezentovali tri práce, na víťazné pozície však 
nedosiahli.

Organizačná štruktúra členov ÚNSS
Naši členovia sú registrovaní v základných 
organi záciách, v ktorých sa realizuje všetko,  
čo je s členmi a ich členstvom spojené – jeho 
vznik a zánik, evi dencia preukazov a členských 
kariet, výber členských príspevkov, organizovanie 
aktivít na miestnej úrovni. Najvyšším orgánom 

Činnosť základných organizácií

Vekové rozpätie Podiel v %

0 až 18 rokov 0,69

19 až 35 rokov 4,18

36 až 50 rokov 12,26

51 až 60 rokov 12,98

61 až 70 rokov 31,50

Nad 70 rokov 38,39

Stupeň zrakového postihnutia Podiel v %

Nevidiaci 9,08

Prakticky nevidiaci 32,90

Slabozrakí 38,12

Bez zrakového postihnutia 19,90
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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 ča se medzi členskými schôdzami. 
V celej ÚNSS túto činnosť zabezpečuje  
310 dobrovoľných funkcioná rov, keď k tomu 
pripočítame aj dobrovoľných kontrolórov, 
priblížime sa k číslu 450. Pre svojich členov 
a širokú verejnosť pripravujú ZO spoločen
ské, kultúrne a športové aktivity, neformálne 
vzdelávanie, v rámci osvety i akcie prezentačné. 
Súčasne na miestnej úrovni presadzujú 
a obhajujú záujmy nevidiacich a slabozrakých 
občanov. Činnosť našich ZO na úrovni krajov 
koordinuje 8 krajských rád (KR). Volené sú na 
krajských zhromaždeniach, ktoré sa konajú vždy 
v párnom roku a každá ZO v nich má minimálne 
jedného zástupcu. 

Na celoštátnej úrovni riadi celú ÚNSS a tým aj 
spolkovú činnosť Ústredná rada (ÚR), v ktorej  
je každá KR zastúpená svojím predsedom.  
Ďalší členovia ÚR sú volení raz za 4 roky na 
zjazde ÚNSS. Tu sa bilancuje činnosť organizácie, 
schvaľujú sa jej stanovy a stratégie činnosti. 
Volí sa predseda, ktorý je jedným z dvoch 
štatutárov (popri riaditeľovi). ÚR ďalej volí prvého 
podpredsedu, dvoch podpredsedov a 7 ďalších 
členov. 
ÚR formou uznesení riadi činnosť ÚNSS v období 
medzi zjazdami, v prípade potreby niektorých 
mimoriadnych operatívnych riešení prijíma 
rozhodnutia 5členné predsedníctvo. 
Pandémia vírusu COVID19 zapríčinila, že sa  
v ÚNSS (prvýkrát v 30ročnej histórii) nemohli 
uskutočniť ani členské schôdze ZO, ani krajské 
zhromaždenia a tým ani plánovaný zjazd. 
Všetkým našim funkcionárom sa tak predĺžil 
mandát.
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 Malý kaleidoskop z regionálnych akcií
Raňajky s... posilňovňou
Besedy so zaujímavými hosťami pri raňajkách orga  
nizuje ZO Nitra od roku 2013 a za ten čas sa u nich 
vystriedali lekári, cestovatelia, zástupcovia štátnej 
správy a mnohí ďalší. Tie januárové boli trochu ne
tradičné – v špor tovej miestnosti SINA Nitra, n. o.,  
si členovia vyskúšali 5 rôznych strojov (vhodných aj 
pre seniorov), ktoré sa podarilo kúpiť  
z projektov a darov.

Čarovný výlet malých Kysučanov
Najmenší členovia ZO Čadca sa vybra li do Ne
zbud skej Lúčky za Šípkovou Ruženkou, Maťkom 

a Kubkom, siedmimi trpaslíkmi, deduš kom Večer
níčkom, krtkom a mnohými ďalšími obyvateľmi 
Rozprávkového lesa. Deti sa tešili z čarovných 
bytostí, ktoré ožívali vo zvukoch a pohyboch, 
krásny slnečný deň zavŕšili túrou v Jánošíkových 
dierach v Terchovej a dobrodruž nou jazdou 
výletným vláčikom.

Súťaženie pri obci Ľubiša
Na drevenej šablóne vyskladať z Braillovej abece
dy písmená, slová a vety, čo najlepšie si poradiť 
s aku skrutkovačom, adrenalín v podobe futbalu 
s ozvučenou loptou či vyťahovanie obrusu z pre

Najmladší výletníci pri budíku z rozprávky.

V Rozprávkovom lese rastú aj takéto veľké 
muchotrávky. 

K programu Športového dňa patrí aj relax, 
spoločné rozhovory a veľa smiechu. 

Vytiahnuť obrus bez ujmy v počte tanierov je 
náročné. 
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stretého stola a napokon precvičovanie jemnej 
motoriky, mikroorientácie i sebaobsluhy. Taký bol  
program ďalšieho ročníka Športového dňa ZO Hu  
menné a ich hostí z ďalších organizácií Prešovské
ho kraja, zavŕšený varením a opekaním v prírode.

Na kone, priatelia!
Necelá tridsiatka našich členov zo ZO Komárno, 
Dunajská Streda a Bratislava spolu so svojimi ro
dinnými príslušníkmi, asistentmi a vodiacimi psa
mi ostala verná tradícii a aj v  roku 2020 strávila  
jedno letné popoludnie v jazdiarni Holdas v Novej  
Osade. Oboznámili sa so životom koní, so starost
livosťou o ne a vyskúšali si jazdu na týchto ušľach
tilých zvieratách. Pre tých najmenších si pripravili 
aj pár slov o tom, akou neoceniteľnou pomôckou 

je pre človeka so zrakovým postihnutím vodiaci 
pes, čo všetko môže, a čo, naopak, nie.

Pookriať na tele i na duchu
Členom ZO Bratislavského kraja sa s koncom leta 
2020 viažu spomienky na návštevu expozície  
remesiel a liehovarníctva severného Spiša, čoko
latérie a drevených kostolíkov na východnom 
Slovensku zapísaných v Zozname svetového 
dedičstva UNESCO. Vďaka prehliadke a výkladu  
prispôsobenému potrebám nevidiacich a slabo
zrakých sa oboznámili s pamätihodnosťami Bar
dejova, a to s národopisnou výstavou v Šarišskom 
múzeu a gotickou bazilikou sv. Egídia. Počas 
7dňového pobytu v Ľubovnianskych kúpeľoch 
si však 51 účastníkov užilo aj mimoriadne bohatý 
ozdravný program.

Ukryté v Pieninách
Členovia ZO Sobrance si dopriali plavbu na pltiach 
po Dunajci, prehliadku Červeného kláštora,  
pri prí ležitosti 30. výročia zjave nia Panny Márie 
v Litma novej sa vydali na púť na horu Zvir a na
po kon si odskočili na hrad v Starej Ľubovni. Tu im 
boli sprievod cami vodiace línie, Braillovo písmo 
na drevených tabuľkách a štítkoch pri vybraných 
exponá toch, bronzová maketa hradu, haptická  
ex pozícia kamenných artefaktov, v tamojšom 
skanze  ne zas reliéfna kniha s audiona hrávkami 
o interiéri a exteriéri jeho dominanty – Kostola  
sv. Michala archanjela.

Napísať v Braillovom písme slová či vety na dreve
nej podložke nie je pre každého jednoduché.

Jazda na koni je vždy obrovským zážitkom.

Návštevníci jazdiarne si vyskúšali koníka 
aj osedlať.
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Legislatívne aktivity ÚNSS v uplynulom roku 
výrazne ovplyvnila pandémia vyvolaná 
infekčným ochorením COVID19 i plány  
vládnej koalície vzniknutej po parlamentných 
voľbách zamerané, okrem iného, aj na 
rozsiahle zmeny v zákonoch zo sociálnej 
oblasti.

Zrušenie vekovej hranice pre priznanie príspevku 
na osobnú asistenciu a príspevku na kúpu osob né
ho motorového vozidla rozhodnutím ústavného 
súdu SR o rozpore niektorých ustano vení zákona 
o peňažných príspevkoch na kom pen záciu 
ťažkého zdravotného postihnutia, sta  
novujúcich vekovú hranicu 65 rokov pre možnosť  
priznania príspevku na osobnú asistenciu 
a príspevku na kúpu osobného motorového 
vozidla Ústavou SR, sa skončilo dlhoročné úsilie  
zástupcov občanov s ťažkým zdravotným postih
nutím o odstránenie týchto diskriminačných 
ustanovení z uvedeného zákona. Mimoriadnu 

zásluhu na tomto úspechu majú komisárka pre 
osoby so zdravotným postih nutím (pripravila 
návrh pre ústavný súd) a verejná ochrankyňa práv 
(návrh si osvojila a predložila ho na ústavný súd), 
takže ten sa mohol problémom zaoberať a prijať 
rozhodnutie.

Práca z domácnosti zamestnanca 
so zdravotným postihnutím 
Keď na podnet vlády SR schválila NR SR v apríli 
2020 novelu Zákonníka práce, ktorou sa posky tuje 
možnosť (v čase vzniknutej krízovej situácie,  
pokiaľ to druh dohodnutej práce umožňuje), 
vykonávať na prechodnú dobu prácu z domác
nosti zamestnanca, predpokladali sme, že sa 
to bude týkať i zamestnancov so zdravotným 
postihnutím pracujúcich na chránených pracovis
kách. Ústredie práce však zaujalo negatívne 
stanovisko. V prípade, ak sa zamestnávateľ dohod
ne so zamestnancom so zdravotným postihnutím 
na prechodnom vykonávaní práce z domác nosti,  

Aj napriek pandémii sme boli činní v oblasti

Práca z domu sa počas pandémie stala pre ľudí s postihnutím nečakaným problémom. 
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legislatívnych aktivít   

úrady práce dostali pokyn v takom prípade 
pozastaviť priznané postavenie chráneného 
pracoviska na dobu určitú a v období takéhoto  
pozastavenia prestali poskytovať zamestnávate
ľom príspevky na podporu zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím, vrátane 
príspevku na úhradu prevádzkových nákladov 
chráneného pracoviska. Prakticky po celý rok 
sme viedli siahodlhú korešpondenciu s ústredím 
práce, sociálnych vecí a rodiny a s ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny s požiadavkou 
takýto postup neuplatňovať. Požiadavku sme 
uplatnili v novembri i v rámci pripomienkového 
konania k pripravovanej novele Zákonníka práce, 
ale všetky iniciatívy boli zo strany ministerstva 
práce zamietané. Zmenu sa podarilo presadiť 
až v roku 2021 vďaka predsedníčke Výboru 
NR SR pre sociálne veci formou poslaneckého 
pozmeňujúceho návrhu k spomínanej novele 
Zákonníka práce. 

Dôchodkové poistenie
V rámci zmien pravidiel poskytovania minimál
neho starobného dôchodku sme opakovane 
žiadali rozšíriť poskytovanie minimálneho dô
chodku i pre poberateľov invalidného dôchodku 
v produktívnom veku. Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny našej žiadosti nevyhovelo. 
V pripravovanom ústavnom zákone o starobnom 

dôchodkovom systéme sme požiadali o zmenu 
pravidiel valorizácie priznaných starobných 
dôchodkov, do ktorých by sa sčasti premietol  
i rast priemernej mzdy v hospodárstve SR.  
Zatiaľ našu žiadosť ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny neakceptovalo, avšak práce 
na príprave zákona a jeho schválenie budú 
pokračovať v roku 2021. 

Jednotný posudkový systém 
i jednotná dávka v odkázanosti 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny začalo 
pracovať na zavedení jednotného posudkového 
systému pre posudzovanie nárokov občanov 
v systéme kompenzácií sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia a posudzovania 
nárokov na poskytovanie príspevkov na úhradu 
najmä pobytových sociálnych služieb. 
K príprave prizvalo i niektorých zástupcov 
organizácií občanov so zdravotným postihnutím. 
Tak trochu počiatočné optimistické predstavy 
ministerstva sa ukazujú ako neodôvodnené, 
príprava systému si vyžiada podstatne dlhší čas. 
Rovnako to platí o zavedení jednotnej dávky 
v odkázanosti. 

Používanie výnosov z verejných zbierok
Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav trvajúci  
s trojmesačnou prestávkou po celý uplynulý rok,  
ktorý výrazným spôsobom obmedzil organizova
nie akýchkoľvek hromadných podujatí (čo nám 
neumožnilo použiť výnos z verejnej zbierky Biela 
pastelka 2019), považujeme za mimoriadny 
úspech, že s pomocou poslancov výboru NR SR  
pre sociálne veci (po predchádzajúcom 
zamietavom stanovisku ministerstva vnútra), sa 
podarilo do zákona o verejných zbierkach presadiť 
zmenu umožňujúcu čerpať finančné prostriedky 
získané z verejných zbierok do 24 mesiacov odo 
dňa ukončenia zbierky. Pôvodne bola táto lehota 
stanovená na 12 mesiacov. 

Očakávania roku 2021
V roku 2021 očakávame najmä zmeny v zákonoch 
zo sociálnej oblasti. Na ich príprave sa intenzívne 
pracovalo už v druhom polroku 2020.
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Centrum technických a informačných slu žieb 
(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, 
informačnokomunikačných technológií, 
ako aj rozvoj schopností potrebných na ich 
využívanie.

Počítačové kurzy a nácvik práce 
s technicky náročnými pomôckami
V roku 2020 inštruktori IT kurzov na krajských 
strediskách ÚNSS školili 313 klientov v oblasti 
nácviku práce s technicky náročnými pomôc ka mi, 
čo zahŕňa prácu s mobilnými telefónmi, výučbu 
v konkrétnych oblastiach práce s počíta čom a 
elektronickými čítacími lupami. Doplnili sme 
materiály, príručky, prehľady klávesových skratiek 
a metodické materiály pre asistenčné aplikácie, 
čítače obrazovky a zväčšovacie aplikácie. Doplnili 
sme aj podklady pre výučbu práce s hmatovým 
displejom Focus 40 Blue.

Interné školenia pre zamestnancov
Pre zamestnancov ÚNSS sme zrealizovali dve 
školenia o kompenzačných pomôckach a jedno 
o tvorbe prístupných elektronických a tlačených 

dokumentov. Pripravili sme aj online školenia 
zamerané na vzdialenú prácu s klientom, výber 
vhodného mobilného telefónu, konfiguráciu 
počítača a smartfónu pre slabozrakých klientov. 
Koncom roka 2020 začalo a v roku 2021 sa 
ukončí opakovacie školenie inštruktorov IT 
pre ZP zamerané na opakovanie, prehĺbenie 
a odovzdávanie vedomostí. Vytvorili sme  
video návody pre základnú prácu s čítačom 
NVDA.

Sprístupňovanie internetových stránok 
a softvéru
Naďalej sme sa intenzívne venovali poraden stvu 
pri sprístupňovaní webových stránok a informácií 
na internete. Dlhodobo spolupra cujeme pri  
sprí stupňovaní internetových sídiel verejnej 
správy. Tradične vyhodnocujeme prístupnosť 
webových sídiel obcí, miest a samo správnych 
krajov pre súťaž Zlatý erb, v roku 2020 ich bolo 
74. Súťaž má aj motivačný vplyv, čo sa prejavuje 
systematickým zvyšovaním úrovne prístupnosti 
webových sídiel samo správnych krajov, miest 
a obcí. 

Označovanie liekov Braillovým písmom 
Už 16 rokov (od roku 2005) systematicky 
poskytujeme farmaceutickým firmám 
poradenstvo pri povinnom popisovaní liekov 

CETIS – informačné technológie 
pre ľudí so zrakovým postihnutím 
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Braillovým písmom, čo zásadne zvyšuje 
nezávislosť nevidiacich ľudí pri ich používaní. 
V roku 2020 sme vydali 13 protokolov o prepise 
názvov liekov do Braillovho písma. Dôsledkom 
nášho pôsobenia postupne klesá počet žiadostí, 
mnohé farmaceutické firmy si už vedia prepis 
zabezpečiť aj samy.

Rozvoj Blindrevue.sk
V roku 2020 sme pokračovali v uverejňovaní 
článkov a návodov na stránkach elektronického 
časopisu Blindrevue.sk. Celkovo sme za rok 2020  
uverejnili 54 článkov. Venovali sme sa rôznym  
témam so zreteľom na praktický prínos a spraco
va nie návodov tak, aby používatelia so zrakovým 
postihnutím mali čo najširšie možnosti  
pri využí va ní počítačov, mobilných telefónov 
a rôznych aplikácií v bežnom živote. Významne  
sa rozbeh la spolupráca s externými 
prispievateľmi.

Intranet ÚNSS
Pokračovali sme v prevádzkovaní Intranetu ÚNSS, 
ktorý je v súčasnej podobe rozdelený na 2 časti 
– jedna v sebe obsahuje dokumenty dôležité pre 
prácu na krajských strediskách ÚNSS, druhá časť 
je určená predsedom a sekre tárom krajských rád 
ÚNSS. Zmyslom intranetu  je urýchliť hľadanie  
a sťahovanie dokumen tov, ktoré naši pracovníci 
a kolegovia potrebujú k svojej práci. V roku 2020 

sme pokračovali vo zvyšovaní počtu materiálov 
dostupných cez intranet (produkovaných  
CETISom), ako aj materiálov iných zložiek či 
oddelení ÚNSS.

Softvér na tvorbu braillovských knižníc 
pre elektronické kompenzačné pomôcky
Spolupracujeme na projekte na vytvorenie 
aplikácie, ktorá umožní definovať a aj generovať 
softvérové knižnice s pravidlami pre preklad 
textu do Braillovho písma. Softvér umožní i 
nevidiacemu používateľovi definovať prekladové 
pravidlá a vytvoriť ich v podobe použiteľnej 
v elektronických kompenzačných pomôckach 
pracujúcich s Braillovým písmom.

Slovenská autorita pre Braillovo písmo
Pracovník oddelenia CETIS Ján Podolinský sa 
stal zástupcom Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v Rade Slovenskej autority pre Braillovo 
písmo. Jej úlohou je kodifikovať Slovenské 

Braillovo písmo, a tak zjednotiť jeho používanie  
na Slovensku.

Projekt EDI
V roku 2020 sme sa naplno zapojili do prác  
na medzinárodnom projekte Od vzdelávania  
k in klú zii, EDI (z anglického názvu From Education  
to Inclusion). Cieľom projektu je prispieť  
k odstráneniu bariér v oblasti fyzického prostre
dia, informácií i bariér v bežnej komunikácii.

Foto: archív ÚNSS a blindrevue.sk
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V priebehu roka 2020 sme v rámci Oddelenia 
prevencie architektonických a dopravných 
bariér posú dili a vydali záväzné stanoviská 
z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím ku 
263 pro jek tom pre stavebné konanie, k 142 
projektom pre územné konanie a zúčastnili sa 
86 kolau dačných konaní. V prípade potreby 
bolo pro  jektantom poskytnutých viac  
ako 80 kon zultácií.

K najvýznamnejším projektom, ktoré sme posu
dzovali a vyjadrovali sa k nim, patrila Polyfunkčná 
obytná zóna – Kopčianska JUH a Dúbravskokar
loveská radiála v Bratislave. V Banskej Bystrici zasa  
rekonštrukcia železničnej stanice Zvolen, Kultúr  
neho a kreatívneho centra, a tiež systém sprístup
nenia autobusových staníc SAD Lučenec pre 
ľudí so zrakovým postihnutím. V roku 2020 bolo 
vytvorené ďalšie pracovisko Oddelenia prevencie 
architektonických a dopravných bariér,  

a to v Krajskom stredisku ÚNSS v Banskej Bystrici.  
Kompetencie a úlohy rieši odborná pracovníčka 
Vladimíra Ezr. Momentálne teda má naše 
oddelenie zastúpenie už v troch krajských 
mestách – Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. 

Z metodickej činnosti
Naše oddelenie sa aktívne zapája do projektu 
Od vzdelávanie k inklúzii v rámci schémy 

Erasmus+ KA204 – Strategické partnerstvá 
v oblasti vzdelávania dospelých. Naše oddelenie 
sa počas školení určených pre zástupcov štátnej 
a verejnej správy zameria najmä na informácie 
o prístupnosti prostredia. Workshopov sa budú 
môcť zúčastniť pracovníci stavebných úradov, 
zamestnanci zodpovední za stavebné riešenia 
a úpravy. Počas roka sme sa tiež venovali 
zaškoleniu a konzultáciám novej odbornej 
pracovníčky na oddelení. 

Architektonické a dopravné bariéry

Kríženie pešej trasy a cyklistickej cestičky s priechodom pre chodcov, s varovným a signálnym pásom.
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Osvetová činnosť 
V uplynulom roku sme poskytli rozhovor 
v relácii Dotyky Rádia Regina RTVS, v ktorej 
sme sa venovali optimálnym úpravám v meste 
priateľskom pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Spolupráca
V súvislosti s prípravou novej stavebnej legislatívy 
sme pokračovali v spolupráci s Ministerstvom 
dopravy a výstavby SR. Taktiež sme pomáhali 
Mestskej knižnici v Bratislave pri sprístupňovaní 
knižničných priestorov pre ľudí so zrakovým 
postihnutím. 
Spolu so zástupcami ďalších organizácií 
zastrešujúcich ľudí s rôznymi typmi zdravotného 
postihnutia sme absolvovali sériu stretnutí 
s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. 
V rámci projektu Prístupná Bratislava sa kompe
tentní snažia nájsť optimálne riešenia ako zlepšiť 
prístupnosť metropoly Slovenska.

Detail priechodu pre chodcov s vodiacim, 
varovným i signálnym pásom.

Naším cieľom je prístupné prostredie pre ľudí so 
zrakovým postihnutím.

Príklad správneho riešenia exteriérového 
schodiska. Prvý a posledný stupeň je označený 
varovným pásom a zábradlie sa nachádza po 
oboch stranách. 
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11. ročník plný zmien
Desať rokov mohla široká verejnosť vidieť na 
prie chodoch pre chodcov po celom Slovensku 
nevidiacich chodcov, ktorí v polovici októbra 
dávali signál, že chcú prejsť na druhú stranu. Desať 
rokov boli 100–150 metrov za oným priechodom 
hliadky policajného zboru, desať rokov sa do 
médií dostávali informácie o tom, koľko percent 
vodičov v tom ktorom kraji na signál reagovalo 
a dalo chodcovi s bielou palicou prednosť a koľko 
by sa malo viac sústrediť na dianie vôkol seba. Rok 
2020 ale priniesol množstvo zmien, Deň bielej 
palice nevynímajúc. Ako teda vyzeral jedenásty 
ročník?
Priechody pre chodcov po celom Slovensku a uli  
ce širšieho centra metropoly sme vymenili za 
obrazovky televízií, éter rádií a stránky internetu. 
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie, s tým 
súvisiace povinnosti štátnej i mestskej polície,  
výrazné obmedzenia, resp. nemožnosť na osob
nom stretnutí pripraviť figurantov, zapisovateľov 
a informátorov z našich radov, zákaz organizovať 
a realizovať podujatia s určitým počtom účast
níkov a po dohode so všetkými partnermi 
(Nadáciou Allianz, Prezídiom Policajného zboru, 
Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy 
a Zelenou vlnou RTVS) sme sa rozhodli vymeniť si 
roly: nevidiaci sa stali sprievodcami vidiacich.

Videá, ktoré zabavili i poučili
Širokej verejnosti sme prostredníctvom médií 
vy svetlili, že existujú 3 typy bielej palice, aké 

vlast nosti musí každá z nich mať, čo je náplňou 
tréningu priestorovej orientácie a samostatného 
pohybu, ktorý nevidiaci a slabozrakí absolvujú 
v ÚNSS, a prečo bielu palicu dosiaľ neprekonala 
žiadna technika ani technológia. 
V týždni od 12. do 16. októbra 2020 sme na Face
booku ÚNSS a PPZ uverejňovali krátke videá, ktoré 
verejnosti ukázali, akú pomoc človek so zrakovým 
postihnutím v doprave potrebuje, resp. ako ju po 
núknuť, dotkli sme sa sprevádzania nevidiaceho, 
pomoci na zastávke v MHD, priamo v spoji a toho,  

Deň bielej palice trochu inak
Október patrí v ÚNSS predovšetkým bezpečnosti. V doprave by ju 
malo zabezpečiť dodržiavanie Zákona o cestnej premávke 8/2009 
Z. z., ktorý chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje 
ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, 
na uliciach zas vyhláška č. 532/2002 Z. z., upravujúca vzdialenosť 
prekážok umiestnených od reliéfnych orientačných prvkov, t. j.  
od umelých vodiacich línií, varovných a signálnych pásov. Svetový 
deň bielej palice, ktorý si na podnet Svetovej únie nevidiacich 
(WBU) pripomíname od roku 1964 vždy 15. októbra,  
je výbornou príležitosťou posvietiť si na to, ako sa litera  
zákona dodržiava.

Deň bielej palice ste v tomto prevedení vidieť 
nemohli. Presunul sa do online priestoru. 



57

aké nebezpečenstvo pre nevidiacich a slabo
zrakých predstavujú elektrické kolobežky, zvlášť 
ak sú zaparkované na umelej vodiacej línii. 

Pútavým a nenásilným spôsobom nám tieto témy 
pomohli prezentovať manželia Adela a Viktor 
Vinczeovci.

Edukačné videá s manželmi Vinczeovcami a hlavnou koordinátorkou Dňa bielej palice Dušanou Blaš ko
vou, boli mimoriadne populárne. 

Hlavná koordinátorka Dňa bielej palice, Dušana Blašková, v sprievode Tomáša Vrábela, vedúceho  
od de lenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných nehôd odboru dopravnej polície Prezídia 
Policaj ného zboru v rámci video príspevku na Facebookovej stránke ÚNSS. 
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Projekty oriento  
vané na skvalit ne
nie života  
našich členov, 
v rámci Slovenska 
i s medziná rod nou 
účasťou, zamerané 
na odbúravanie 
bariér – ľud ských, 
informačných či 
architekto nických 
– to všetko sú 
ciele, ktoré sa nám 
napriek pandémii 
darilo napĺňať. 

Školenia – prístupná Bratislava
Témy prístupnosti fyzického prostredia, informácií 
či medziľudskej komunikácie sú kľúčovou súčas  
ťou viacerých našich vzdelávacích aktivít. 
Podrob ne sme sa im venovali aj v rámci série 
online školení, ktoré sme prostredníctvom 
platformy Zoom realizovali v spolupráci 
s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy. 
Účastníkmi jednotli vých online stretnutí boli 
okrem klientských pracov níkov bratislavského 
Magistrátu aj turistickí sprievodcovia, pracovníci  
múzeí či pracovníci Dopravného podniku 
Bratislava. Hovorili sme o rôznych stupňoch 
a dôsledkoch zrakového postihnutia, o tom, 
čo zahŕňa správne a bezpečné sprevádzanie 
návštevníkov so zrakovým postih nutím 
expozíciami, aké sú možnosti sprístupnenia 
exponátov, na čo treba myslieť pri inštalácii novej 
výstavy, ako zlepšiť čitateľnosť elektronických 
či tlačených informácií i webových stránok, ako 
uskutočniť jednoduché úpravy prostredia pre 
zjednodušenie orientácie nevidiacich a slabo
zrakých, ako komunikovať prirodzene a efektívne. 
Súčasťou týchto školení boli interaktívne 
diskusie, úlohy na zamyslenie, ale aj svieži kvíz. 
V školeniach plánujeme pokračovať aj v roku 
2021, kedy by sa mala uskutočniť praktická časť – 
teda účastníci si napríklad priamo v bratislavských 

uliciach vyskúšajú sprevádzanie nevidiaceho 
návštevníka.

Program individuálneho darcovstva 2020 
Pomoc našim nevidiacim a slabozrakým klientom 
sme v roku 2020 ponúkli aj v podobe dofinanco
vania doplatkov na kúpu kompenzačných 
pomôcok schválených Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Takúto pomoc realizujeme prostred
níctvom Programu individuálneho darcovstva 
(PID), ktorý ÚNSS spustila v roku 2019. V roku 2020 
sme podporili 13 žiadostí, a to v celkovej výške 
2 027,45 €. Žiadatelia si aj vďaka nenávratnému 
finančnému príspevku PID mohli zakúpiť elektro
nickú čítaciu lupu, PC so špeciálnym softvérom 
pre nevidiacich a slabozrakých, indikátor na 
rozpoznávanie farieb, mobilný telefón pre 
nevidia cich, čítacie zariadenie a ďalšie dôležité 
optické či kompenzačné pomôcky. Nenávratný 
finančný príspevok bol schvaľovaný výlučne 
žiadateľom, ktorí boli v ťažkej sociálnej situácii 
a ich žiadosti odporučili aj vedúci krajských 
stredísk ÚNSS.  
Za štedrú finančnú podporu Programu ďakujeme 
spoločnosti Vema a zbierke Nadácie Pontis 
známou pod názvom Dobrá krajina.

Od vzdelávania k inklúzii: 
Kam sme sa posunuli? 
Od vzdelávania k inklúzii je názov medzinárodné
ho projektu (angl. From Education to Inclusion 
– zaužívaná skratka EDI), ktorý ÚNSS koordinuje 
už od roku 2019. V spolupráci s českým centrom 
podpory pre študentov so špecifickými potrebami 
Teiresiás a švédskou firmou FUNKA, zameranou 
na riešenia v oblasti prístupnosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím, vytvárame príručky 
a vzdelávacie moduly zacielené špecificky  

Z našich projektov
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na prí stupnosť pre nevidiacich a slabozrakých. 
Prístupnosť sme poňali zoširoka a v rámci nej 
rozoberáme oblasť architektonických bariér, 
prístupných informácií i ústretovej medziľudskej 
komunikácie. V roku 2020 sme intenzívne praco
vali na príprave príručiek, ktoré sú určené pre 
lektorov školení (najmä pre tých bez skúseností 
s vedením vzdelávacích aktivít pre nevidiacich 
a slabozrakých), pre pracovníkov miest a obcí 
(napr. pre pracovníkov klientských centier, staveb
ných úradov či správcov webových stránok)  
a pre ľudí so zrakovým postihnutím (pre sebaob  
hajcov a aktívnych lídrov). V príručke pre lektorov  
upozorňujeme na prípravu prostredia (dostatoč
né osvetlenie, bezpečné rozmiestnenie nábytku,  
jednoduchá orientácia), hovoríme o prezentač
ných zručnostiach lektora (dostatočné slovné 
komentovanie svojej prezentácie, používanie 
čitateľného písma či farebných kontrastov).  
V príručke pre mestá a obce zdôrazňujeme dobrú 
čitateľnosť tlačených i elektronických informácií, 
ktoré by mali byť čitateľné nielen pre nevidia cich  
a slabozrakých, ale rovnako aj pre seniorov. 
A napokon v príručke pre nevidiacich a slabozra
kých ponúkame stratégie obhajoby záujmov 
našej komunity, formy argumentácie, ako 
i prehľad základných legislatívnych dokumentov. 
Príručky sú ešte v procese dopracúvania 
a ku koncu projektu budú k dispozícii online 
v slovenskom aj v anglickom jazyku na jeho 
webovej stránke. Na budúci rok nás čaká príprava 
viacerých online školení, ktoré budú taktiež 
zacielené na témy prístupnosti pre nevidiacich 
a slabozrakých. Na detailných obsahových 
i technických vylepšeniach všetkých vzdelávacích 
modulov ešte intenzívne pracujeme, aby sme 
v roku 2021 mohli ponúknuť kvalitné školenia 
pre pracovníkov miest a obcí aj pre nevidiacich 
a slabozrakých lídrov.

OKAmih 
V minulosti sme časopis približujúci život ľudí so 
zra kovým postihnu tím bežnej verej nosti vydávali 
dvakrát roč ne. Avšak vzhľadom na vyhlásenú 
grantovú schému Ministerstva kultúry SR sme 
mohli vydať iba jedno čís lo. No aj to sme sa snaži

li naplniť zaují
mavým ob sa hom, 
ktorého cieľom je 
naj mä inklú zia, 
búranie mýtov 
a podporova nie 
myšlienky, že  
aj nevi diaci 
a sla bozrakí  
žijú plnohod
notný život. 
Tomu bol pri
spô sobený  
aj ob sah –  
zamerali 
sme sa na tému 
zamestnávania ľudí so ZP, priblížili 
zaujímavé osobnosti z tejto komunity, nahliadli 
sme do zákulisia verejnej zbierky Biela pastelka. 
Zamerali sme sa aj na preventívne infor mácie  
v rámci programu Zdravé oči už v škôlke  
a zmapovali sme situáciu v očných ambulanciách 
počas pandémie. Venovali sme sa i bariéram,  
no tentokrát formou príkladov dobrej praxe. 
Čitate ľom sme priblížili množstvo prístupných 
kultúr nych pamiatok na Slovensku, ktoré môžu 
byť po zitívnou motiváciou pre iných. Časopis 
bol k čita te ľom distribuovaný prostredníctvom 
týždenníka Nový čas víkend. OKAmih vyšiel vďaka 
finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Pestrofarebný dvojmesačník
Nevidiacim a slabozrakým, ale i širokej verejnosti 
sú určené informácie sústredené v časopise so 
sociálnym zameraním s názvom Dúha, ktorý sme  
v roku 2020 vďaka finančnej podpore MPSVaR 
SR vydávali vo zväčšenej čiernotlači, v Braillovom 
písme a elektronicky. Témou jednotlivých čísel bo  
li správy o činnosti ÚNSS, jej osvetové a propagač  
né aktivity, dianie v národnej i medzinárodnej 
legislatíve, ucelené rubriky o zraku, jeho poru
chách, ich funkčných dôsledkoch a možnostiach 
riešenia problémov a kompenzácie. Čitateľom 
sme ponúkli témy z oblasti psychológie, možností 
terapií či liečby očí, viedli sme rozhovory s nevidia  
cimi a sla bozrakými, ktorí sú aktívni v oblasti 
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umenia, kultúry, športu alebo sa venujú 
nejakému inšpiratívnemu koníčku. Vy
hľadávali a zve rejňovali sme pozvánky 
do kultúrnych inštitúcií na podujatia  
a expozície sprístupnené pre osoby  
so zrakovým postih nu tím, ktoré sú 
otvorené celoročne.

Stránky o umení a kultúre
Začiatkom decembra sme vďaka 
finančnej podpore MK SR vydali 
publikáciu Dúhovka. Zhromaž di li 
sme v nej informácie o tyflografi 
ke, t. j. spôsoboch, ako priblížiť  
vizu álne umenie aj nevidiacim a slabozrakým, 
na hliadli sme do zákulisia prípravy audiokomen
tára. Čitateľom sme predstavili nevidiaceho 
Andreja Lo rinca, autora via cerých historic kých 
románov, finalistu literár nej časti celo slovenskej 
prehliadky umelcov so zrako vým postihnutím Dni 
Mateja Hre bendu, a pripojili niekoľko zaujímavých 
pozvá nok a tipov, kam za prístupnou kultú rou  
a ume ním, čo môže byť povzbudením a inšpirá
ciou inštitúciám, ktoré sa o sprístupnenie pre 
znevýhodne né komunity usilujú. Vo vybraných 
oblas tiach sme zmapovali príklady dobrej praxe,  
prinies li rady, ako možno poľahky a bez veľkých  
zásahov do kul túrneho dedičstva i bez mimo riad
nych finančných nákladov privítať aj návštev  níkov 
so zrakovým po stihnutím. Svojím špecifickým 
obsahom šlo o jedi nú publikáciu svojho druhu  
na Slovensku. Dúhovka vyšla vo zväčšenej 
čiernotlači, v Braillo vom písme a elektronicky.

Cesta svetla ŠPECIÁL 
Súťaž Cesta svetla organizuje ÚNSS už od roku 
2004. Jej cieľom je zvýšiť citlivosť spoločnosti voči 
ľuďom so zrakovým postihnutím a akceptovať ich 
ako prirodzenú súčasť komunity. A čo lepšie spája 
a búra zbytočné bariéry či mýty ako umenie? 
V tomto prípade umenie zachytené vo fotografii. 
Amatérski i pro fesionálni umelci akéhokoľvek 
veku sa už každoročne zapájajú do súťaže, ktorá 
má jedinú podmienku – umelecky zachytiť motív 
svetla alebo života so zra kovým postihnutím. 
Každoročne sa do súťaže prihlasujú desiatky 

fotografov s tým 
najlepším, čo sa im podarilo 
zachytiť hľadáčikom fotoaparátu. 
Bohužiaľ, pandémia nám zamedzila vyhlásiť už 
sedemnásty ročník súťaže, no vznikla myšlienka 
vytvorenia špeciálneho, nesúťažného ročníka 
– Cesta svetla špeciál. Rozhodli sme sa využiť 
snímky z predo šlých ročníkov a inštalovať ich 
v exteriéri našej organi zácie. Okoloidúcim sme 
chceli ponúknuť niečo, čo počas uplynulých 
pandemických týždňov zažiť nemohli – dotknúť 
sa umenia a zrelaxovať dušu zaťaženú informá
ciami o konoravíruse. Keďže vystavené snímky 
sú umiestnené z vonkajšej strany plotu ÚNSS, sú 
prístupné komukoľvek a kedykoľvek. Tohtoročná 
Cesta svetla špeciál mohla vzniknúť vďaka 
podpore firmy Velux.
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Rokom 2020 vstúpil preventívny program 
Zdravé oči už v škôlke do svojho siedmeho 
ročníka. Keď sme ešte v októbri 2019 spustili 
prihlasovanie, vôbec sme netušili, ako sa nám 
pravidelné a dobre naplánované návštevy 
materských škôl skomplikujú a koľkokrát ich 
budeme musieť prekladať. 

Zameranie programu na najmenších nie je samo  
účelné. Detský zrak je veľmi citlivý a dieťa často ani 
samo nevie, že dobre nevidí. Dokonca ani učiteľ  
či rodičia nemusia nič spozorovať. Merania, ktoré  
realizujeme binokulárnym autorefraktometrom,  
však dokážu odhaliť mnohé poruchy zraku. 
Skríngové merania sú rýchle, bezkontaktné 
a bezbolestné. Navyše sú realizované v známom 
prostredí a bez strachu z bielych plášťov. Pravidel
né merania zrakových parametrov realizujeme  
po celom Slovensku vďaka pokračujúcej podpore 

OZ BILLA ľuďom. Odbornou garantkou programu 
je primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK  
a NÚDCH MUDr. Beáta Bušányová a ambasádor
kou moderátorka Aneta Parišková. 
Naším pôvodným plánom bolo odmerať zrakové 
parametre u 20 000 detí v 400 materských školách 

v rámci celého Slovenska. Žiaľ, pandémia naše 
plány zhatila a my sme museli rozbehnutý projekt 
zastaviť na neurčito. Napriek tomu sme v prvej 
časti roka stihli odmerať vyše 8 000 detí. Viac 
ako 1 200 z nich obdržalo od našich pracovníčok 
a pracovníkov odporúčanie na návštevu očného 
lekára. 
Podrobnejšie informácie o meraniach uvádzame 
v tabuľke. 
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Bratislavský 2 714 398 15 53 17

Nitriansky 608 118 19 15 11

Banskobystrický 631 43 7 12 10

Košický 859 197 23 18 17

Žilinský 882 154 17 20 19

Trenčiansky 1 006 137 14 25 17

Prešovský 642 104 16 17 17

Trnavský 983 112 11 22 20

Spolu 8 325 1 263 15 182 128

Prehľad počtov nameraných detí podľa krajov

Tomáš Bako, vedúci KS Bratislava, počas meraní 
v DC Preliezka. 

Merania vždy prebiehajú v príjemnej 
atmosfére. 

 Zdravé oči už v škôlke 
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Biela pastelka 2020 v tieni pandémie
Aký výnos dosiahne verejná zbierka Biela 
pastelka 2020, do akej miery ju zasiahne 
pandémia, akým spôsobom budeme môcť 
zbierkovať? To boli otázky, ktoré rezonovali 
uplynulým rokom. Výsledok napokon prekonal 
naše očakávania.

Dva kroky vpred, jeden vzad
Aj takto by sme mohli zhrnúť dni, keď naše 
aktivity smerujúce k hlavnému zbierkovému 
dňu vrcholili. Niečo sa podarilo a iné sa riadne 
skomplikovalo. Napríklad školy, ktoré sa
do zbierky prihlásili, boli odrazu nútené svoju 
účasť zrušiť alebo zmeniť zbieranie príspevkov 
v uliciach s niekoľkými pokladničkami za 
jednu, umiestnenú v škole. Kraj, ktorý bol 
bezproblémový, bol odrazu v červenej zóne... 
Najmarkantnejšie to pocítili v Trnavskom, 
Žilinskom i Nitrianskom kraji, kde sa situácia 
zhoršovala takpovediac každou minútou.  
K zbierke každoročne patria aj informačné 
stánky. Nemohli sme ich mať v každom 
krajskom meste ako zvyčajne, ale v Košiciach, 
Žiline, Martine aj Prešove sme, síce v úspornej
šej forme a s dodržiavaním potrebných opatre
ní, návštevníkov potešili. V Košiciach sa do zbier
ky zapojila aj jej ambasádorka Adela Vinczeová 
s manželom Viktorom.

Pandémia prináša aj dobré správy
Napriek tomu, že zbierku Biela pastelka 2020 
výrazne poznačila druhá vlna pandémie, naj
mä čo sa týka počtu dobrovoľníckych tímov 
v uliciach, výnos bol vyšší, ako sme pôvodne 
odhadovali. Suma hlavného zbierkového dňa  
sa vyšplhala na takmer 140tisíc €, presná 
čiastka je 139 448,62 €. A touto sumou sme 
neskončili. Keďže zbierka funguje celoročne, 
k definitívnemu číslu sme ešte mohli pripočítať 
výnos zo stacionárnych pokladničiek, v ktorých 
sme narátali 18 676,81 €. Prostredníctvom on
line platforiem nám darci venovali 10 412,28 €.  

Nárast sme zaznamenali aj v rámci SMS 
darovania. V roku 2019 sme prostredníctvom 
SMS získali 8 110 € a v roku 2020 výnos narástol 
na čiastku 22 410 €. Podčiarknuté sčítané, výnos 
verejnej zbierky Biela pastelka 2020 bol  
174 379,71 €. Táto čiastka prevýšila naše 
očakávania a veľké ďakujeme patrí všetkým, 
ktorí k nej akýmkoľvek spôsobom prispeli.

Napriek tomu, že tohto roku sa zbierky mohlo 
zúčastniť menej dobrovoľníkov, v uliciach 
zbierkovalo cca 2 520 dobrovoľníkov v 300 
mestách a obciach Slovenska. Vďaka láskavosti 
Hurricane Factory Tatralandia sme mohli 
odmeniť ten najlepší tím spomedzi študentov. 
Každý kraj do motivačnej súťaže nominoval 
najúspešnejší zbierkujúci tím a žrebovaním 
napokon vyhrali žiačky ZŠ Kapušany 
z Prešovského kraja. Získali poukážku na deň 
plný adrenalínovej zábavy. Vedenie siete 
kaderníctva KLIER nám umožnilo umiestniť 
pokladničky zbierky vo svojich prevádzkach, 

Zbierková činnosť

Vizuál zbierky Biela pastelka 2020 mal úspech. 
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ale zároveň sa rozhodli odmeniť našich 
najúspešnejších členov základných organizácií. 
Dovedna 8 najlepších tímov (z každého kraja  
jeden) získalo poukážku na služby kaderníctva 
KLIER v hodnote 30 € a zároveň postup do 
žrebovania o relaxačný pobyt v Hoteli pod 
Lipou Resort****. Tento voucher získal tím 
základnej organizácie č. 4 z Bratislavského kraja.

Kampaň i nové formy propagácie
Tohtoročnú kampaň Bielej pastelky opäť 
pripravila košická agentúra Promiseo.
Pri jej realizácii museli myslieť na variant  
s pandémiou i bez, nakoľko v čase
plánovania nebolo nič isté. A tak sa kreatívny 
tím Promiseo rozhodol komunikovať dva 
rovnocenné vizuály. Jeden bol zameraný na 
hlavný zbierkový deň a druhý na možnosť
prispieť prostredníctvom mobilných 
operátorov. So šírením posolstva zbierky 
nám pomohli desiatky známych osobností, 
ktoré zbierku podporili na svojich sociálnych 
sieťach. Televízne i rozhlasové spoty dostali 
opäť priestor aj v RTVS, za čo sme veľmi vďační. 
S ďalším umiestnením našich vizuálov či spotov 

nám výrazne pomohla agentúra Jandl. 
Tohto roku sme však pripravili aj ďalšie 
netradičné aktivity, ako dať vedieť o posolstve 
Bielej pastelky i Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska širokej verejnosti. Agentúra Promiseo 
oslovila youtubera Michala Kalmana, známeho 
pod menom Malý Mišo, aby si prežil jeden deň 
v koži nevidiaceho. S pracovníkmi KS Bratislava 

si vyskúšal prípravu raňajok, chôdzu s bielou 
palicou, nakupovanie i Braillovo písmo. Jeho 
seriál 1 Deň ako... s našou témou dosiahol vyše 
69tisíc vzhliadnutí. 
V uplynulom roku sme v spolupráci s agentúrou 
Cukru a KS v Trnave pripravili náučné video 
o živote so zrakovým postihnutím. Ide 
o príbeh chlapca, študenta Maťa, ktorému 
vážna dopravná nehoda prevrátila celý život 
naruby. Stal sa tak mer nevidiacim, po roku 
sa vracia do školy, medzi svojich spolužiakov, 
ktorí nevedia, ako k nemu majú pristupovať. 
V našom videu dosta nú odpovede, ako môžu 
byť Maťovi nápomocní, ako s ním komunikovať, 
čo v jeho prítomnosti (ne)robiť, ako sa vlastne 
učí... Za pomoc pri realizácii videa ďakujeme 
aj ústretovému vedeniu a milým študentom 
Strednej odbornej školy gastronómie a hotelo
vých služieb z Farského ulice v Bratislave. 
Obe videá môžu školy využívať ako edukačný 
materiál, keď sa budú v rámci vyučovania 

Ambasádorka a hlas zbierky – Adela Vinczeová  
a Robo Roth. 

Usmievavý tím verejnej zbierky Biela pastelka  
v Banskej Bystrici.
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venovať problematike zrakového postihnutia. 
Širokej verejnosti sú k dispozícii na Youtube 
kanále. 

Výnos zbierky Biela pastelka bude využitý 
na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. 
Vyzbierané prostriedky pomáhajú financovať 
aktivity spojené s obhajobou záujmov ľudí 
so zrakovým postihnutím, či presadzovanie 
legislatívnych zmien v prospech nevidiacich 
a slabozrakých. Časť finančných prostriedkov 
využívajú aj členovia základných organizácií na 
množstvo zaujímavých aktivít. Avšak najdôle
žitejšie, s čím pomáha výnos Bielej pastelky, 
je podpora sociálnych služieb – sociálneho 
poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré 
svojim klientom bezplatne poskytujú krajské 
strediská.

Verejná zbierka Štvornohé oči
Vzťah vodiaci pes a jeho pán býva veľmi 
silný. Majiteľ sa musí na svojho štvornohého 
priateľa maximálne spoľahnúť a pes musí byť 
dokonale vycvi čený. O to sa starajú kynolo
gic kí špecialisti. V rámci Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska zasa zabezpečuje me, 
aby na súžitie so psom boli pripravení  
naši klienti.
Učíme ich samostatnú chôdzu s bielou palicou 
a následne pohyb s vodiacim psom. Financo
vanie týchto služieb, tzv. nácviku priestorovej 
orientácie a samostatného pohybu, je 
zabezpečené aj vďaka peňažným darom  
z verej nej zbierky Štvornohé oči. Po Slovensku 
spravuje ÚNSS 81 pokladničiek – makiet 
vodiaceho psa s dvomi šteniatkami. 64 z nich 
môžu darcovia nájsť v prevádzkach spoločnosti 
BILLA.
Žiaľ, následky pandémie sa odrazili vo výsledku 
minulo roč ného výnosu zbierky. Hrubý výnos 
dosiahol necelých devätnásť tisíc, presná suma 
je 18 944,53 €. Oproti predošlému roku sa znížil 
takmer o desaťtisíc eur. Predpokladá me, že za 
výsledkom je náročný rok 2020. Napriek tomu 
sme za každý príspevok do tejto zbierky veľmi 
vďační.

Pre zvedavcov boli v žilinskom informačnom 
stánku k nahliadnutiu aj optické či kompenzačné 
pomôcky. 

Pokladnica 
zbierky 
Štvornohé 
oči sa 
deťom 
veľmi páči. 
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Spoločnosť NOVARTIS Slovakia 
pravidelne podporuje našu organizáciu i verej
nú zbierku Biela pastelka nielen finančne,  
ale aj materiálne. 

Vďaka nim môžeme počas zbierky pomôcť 
meraniami zrakových parametrov u dospelých 
návštevníkov v našich informačných stánkoch. 

 Pomáhajú nám... 
Naša vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom 
i organizáciám, ktoré nám počas roka 
pomohli finančne či materiálne. Zvlášť by 
sme sa však chceli poďakovať nasledujúcim 
partnerom, bez ktorých by sa nám mnohé 
aktivity realizovali veľmi ťažko.

Agentúra Promiseo
S promo aktivitami našej organizácie a najmä  
verejnej zbierky Biela pastelka nám už niekoľko  
rokov ochotne pomáha košický kreatívny 
tím agentúry Promiseo. Vďaka ich sviežim 

nápadom, 
odvážnym 

myšlienkam a kvalitne odvedenej práci sa naše 
posolstvo šíri oveľa ľahšie a ani konto zbierky 
nepoznačila pandémia tak negatívne, ako sa to 
stalo v prípade iných občianskych združení.

Carl Zeiss Slovakia
Na sklonku roka sme obdržali predčasný 
vianočný darček od spoločnosti Carl Zeiss 
Slovakia, ktorá nám v zastúpení Mgr. Mariána 
Strážovského venovala 6 000 € na podporu 
našej činnosti. 

Dobrovoľníčky zo spoločnosti Cardif.

BNP Paribas Cardif Poisťovňa
Biela pastelka by nebola zbierkou bez množstva 
potrebného materiálu – pastelky, pokladničky, 
tričká, letáky... Toto všetko sa však musí dostať 
k dobrovoľníkom. Preto sme minulý rok 
veľmi radi privítali šikovný tím pracovníčok 
z poisťovne Cardif, ktoré nám ochotne 
a s nadšením pomohli s balením zbierkového 
materiálu.

OZ TO je ŽIVOT
1 000 € venovalo našej organizácii OZ To je  
život, a to výťažkom z predaja  
knihy Izabelkine 
dobrodružstvá. 
Autorkou textu 
je Martina 
Pašková, o pútavé 
ilustrácie sa 
postarala Andrea 
Nešťáková.  
M. Pašková mala 
nevidiaceho otca, 
a preto sa rozhodla 
venovať výnos  
z predaja práve ÚNSS.
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Vlastné zdroje ÚNSS v porovnaní s rokom 2019 vzrástli o sumu 18 987 €. Aj napriek poklesu čistého 
výnosu verejných zbierok organizovaných v roku 2020 oproti roku 2019 v celkovej výške 36 106 € je 

 Finančná správa ÚNSS za rok 2020
I. Analýza majetku a zdrojov krytia majetku ÚNSS

Aktíva v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2019 2020
A. NeobežNý MAjetok 218 697 195 859 –22 837
1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0
2. Dlhodobý hmotný majetok 212 058 189 221 –22 837
3. Dlhodobý finančný majetok 6 639 6 639 0
b. obežNý MAjetok 872 185 866 492 –5 693
1. Zásoby 533 472 –61
2. Dlhodobé pohľadávky 1 140 3 058 1 918
3. Krátkodobé pohľadávky 161 987 158 647 –3 340
4. Finančné účty 708 525 704 315 –4 211
C. Prechodné účty aktív 46 272 22 713 –23 559
  AktívA CelkoM (A+b+C) 1 137 154 1 085 065 –52 089

Neobežný majetok ÚNSS v roku 2020 poklesol o 22 837,– € v porovnaní s rokom predchádzajúcim. Tento 
rozdiel je spôsobený menším objemom novoobstaraného dlhodobého majetku a vyššími odpismi už 
zaradeného majetku, teda znížením jeho zostatkovej ceny, vo výške 22 429 €. Dlhodobý majetok sa 
v roku 2020 nenakupoval. Jediným novoobstaraným dlhodobým majetkom bola Elektronická čítacia lupa 
stolová v celkovej hodnote 2 500 € pre Krajské stredisko ÚNSS v Trnave obstarané z finančného príspevku 
spoločnosti Clear Vision, s. r. o. a zo zdrojov verejnej zbierky Biela pastelka 2019. Suma obežného 
majetku k 31. 12. porovnávaných rokov je zhruba na rovnakej úrovni. Prechodné účty aktív tvoria 
náklady budúcich období vo výške 303 € a príjmy budúcich období vo výške 22 410 €, ktorými sú prijaté 
príspevky od mobilných operátorov v roku 2021 k verejnej zbierke Biela pastelka 2020.

 Pasíva v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2019 2020
A. vlAstNé zdroje krytiA MAjetku 711 627 730 614 18 987
1. Imanie, peňažné fondy a fondy zo zisku 710 018 737 202 27 185
2. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých období 0 1 047 1 047
3. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 609 –7 635 –9 245
b. Cudzie zdroje 192 570 166 511 –26 060
1. Rezervy 29 908 27 740 –2 168
2. Dlhodobé záväzky 2 588 3 827 1 239
3. Krátkodobé záväzky 160 074 134 944 –25 130
4. Bankové výpomoci a pôžičky 0 0 0
C. PreChodNé Účty PAsív 232 957 187 940 –45 016
  PAsívA CelkoM (A+b+C) 1 137 154 1 085 065 –52 089
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Výnosy v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2019 2020
60 Tržby za vlastné výkony a tovar 50 838 40 783 – 10 055
62 Práca dobrovoľníkov 0 37 930 37 930
64 Ostatné výnosy 34 455 8 923 –25 532
65 Tržby z finančných investícií, rezervy 790 1 000 210

656 Výnosy z použitia fondu VZ 198 624 167 175 – 31 449
66 Prijaté príspevky 503 985 397 572 –106 413

69 Dotácie 622 706 647 195 24 489

   Výnosy celkom 1 411 399 1 300 579 –110 820

II. Prehľad nákladov a výnosov ÚNSS

Náklady v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2019 2020
50 Spotreba materiálu a energie 121 920 87 674 –34 246

51 Služby 278 825 229 869 –48 956
52 Osobné náklady 717 460 753 140 35 680
53 Dane a poplatky 2 200 2 214 14
54 Ostatné náklady 11 756 11 520 –236

551 Odpisy 25 358 22 429 – 2 928
556 Tvorba fondov z VZ 230 009 193 324 –36 685

56 Poskytnuté príspevky 22 112 7 507 –14 606

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú naďalej osobné náklady (mzdy a odvody zamestnancov), tvoria  
57,6 % všetkých nákladov a platby za dodávané služby 17,6 %. Významnou položkou nákladov je aj účet  
556 – Tvorba fondov. Predstavuje 14,8 % z celkových nákladov. Oproti roku 2019 zaznamenal však pokles  
kvôli zníženiu výnosov z verejných zbierok. V roku 2020 bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 
ÚNSS 48,2. Priemerná hrubá mzda zamest nanca dosiahla výšku 897,28 €, čo predstavuje 1,55-násobok 
minimálnej mzdy platnej v roku 2020 a zároveň len 0,79-násobok priemernej mzdy v hospodárstve v roku 
2020.

zaznamenaný nárast vlastných zdrojov z peňažných fondov, a to vďaka nevyčerpaným fondom tvorených 
v roku 2019 z verejných zbierok v celkovej výške 63 482 €. Hodnota 187 940 € prechodných účtov pasív 
v roku 2019 je tvorená z nasledovných položiek výnosov budúcich období:
•  6 423 € – získané finančné prostriedky z neziskových organizácií na prevádzkovú činnosť ÚNSS v roku 2021, 
•  54 858 € – hodnota prijatých podielov z 2 % asignovanej dane v roku 2020 vo výške 39 238 € a ne vyčerpaná 

suma podielov 2 % z roku 2019 vo výške 15 620 €,
•  34 906 € – zostatková cena dlhodobého majetku obstaraného v minulých obdobiach darovaných finanč

ných prostriedkov, ktorá ovplyvní budúce výnosy vo výške pokrytia nákladov – odpisov tohto majetku, 
•  23 385 € – finančné prostriedky z programu Zdravé oči už v škôlke pre čerpanie v nasledujúcom 

účtovnom období,
•  9 183 € – nevyčerpané dary a príspevky pre základné organizácie ÚNSS,
•  59 185 € – zmluvné prostriedky projektu Od vzdelávania k inklúzii z fondu Erasmus+.
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Výnosy v € (pokračovanie)
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2019 2020

HV pred zdanením – hlavná činnosť 1 047 –10 658 –11 705

  HV pred zdanením – zdaňovaná činnosť 712 3 560 2 848

591 Daň z príjmov 149 537 388

  Výsledok hospodárenia po zdanení 1 609 –7 635 –9 245

Najvýznamnejšia výnosová položka Dotácie v celkovej sume 647 195 € zahŕňa prijaté dotácie na posky  
tovanie sociálnych služieb od VÚC v celkovej výške 581 620 €, prijaté dotácie na realizáciu projektov  
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 29 765 € a Ministerstva kultúry SR vo výške  
6 600 €. Nemalou sumou dotácií a príspevkov vo výške 7 759 € podporili projekty základných 
organizácií a krajských rád ÚNSS aj mestá a obce. Do výnosov z dotácií sa zahrnula aj suma 22 817 € 
z medzinárod ného fondu Erasmus+ pre projekt Od vzdelávania k inklúzii, ktorý bude prebiehať až do 
februára 2022.
K druhej významnej položke výnosov patria prijaté príspevky. Tie boli tvorené hlavne prijatými 
príspev kami 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, Parti
zánske, Trenčín, Žilina a Martin. Celková suma týchto príspevkov bola v roku 2020 vo výške 100 760 €.  
V rámci prijatých príspevkov je stále významnou položkou príspevok od občianskeho združenia BILLA 
ľuďom z roku 2019 na podporu veľmi dôležitého projektu ÚNSS Zdravé oči už v škôlke v roku 2020. 
Podstatnými príspevkami sú aj poukázané 2 % z dane z príjmu za rok 2018 prijaté v roku 2019 a čerpané 
v roku 2020 v celkovej sume 40 810 €. Príspevky z verejných zbierok organizovaných v roku 2019, 
čerpaných v roku 2020, sú v celkovej sume 143 238 €. Do výnosov z použitia fondov verejných zbierok 
je zahrnutá aj suma nákladov spojených s organizovaním zbierok v roku 2020 v celkovej výške  
23 215 € a suma 721 €, ktorá predstavuje rozdiel účtov časového rozlíšenia – výnosov budúcich 
období, a to čerpaných výnosov z predchádzajúcich zbierok vo výške odpisov dlhodobého majetku 
a zostatkovej ceny nakúpeného dlhodobého majetku v roku 2020.

Podiel prijatých príspevkov a dotácií na celkových výnosoch ÚNSS stále dokazuje vysokú závislosť ÚNSS 
na týchto zdrojoch, v roku 2020 je to 80 %, čo znázorňujú aj nasledujúce grafy.

Výnosy 2019 Výnosy 2020

n Dotácie        n Prijaté príspevky   n Ostatné výnosy

50 %44 %

30 %36 %
20 %20 %
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V súlade s ustanoveniami §20 Zákona o účtovníctve prehlasujeme, že po skončení účtovného obdobia 
nenastali udalosti osobitného významu, ÚNSS nevynakladala finančné prostriedky v oblasti výskumu 
a vývoja a ÚNSS nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Ekonomicky oprávnené náklady 
V našich krajských strediskách sme v roku 2020 poskytli služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
4 602 klientom a služby sociálnej rehabilitácie 1 688 klientom. Výška ekonomicky oprávnených nákladov 
(EON) na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva bola 317 316,74 € a na vykonávanie 
sociálnej rehabilitácie 374 085,91 €. V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva to predstavuje 
EON na jedného klienta vo výške 68,95 € a v rámci sociálnej rehabilitácie 221,61 € na jedného klienta.

Informácie k účtovnej závierke
Účtovná závierka ÚNSS zostavená k 31.12.2020 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 COVID19 v roku 
2020 a v čase vyhotovenia tejto správy ovplyvnili hlavne formu a spôsob poskytovania sociálnych 
služieb. V tomto období ÚNSS poskytovala nepretržite svoje služby, aktuálne sa dočasne zmenila ich 
forma, spôsob a obsah. V záujme ochrany našich klientov boli služby poskytované najmä bez osobného 
kontaktu, hlavne telefonicky, emailom a online. Osobný kontakt pri poskytovaní sociálnych služieb bol 
realizovaný v období, keď to umožňovala situácia v SR v súvislosti s ochorením COVID19.
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. 

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 29 765

Ministerstvo kultúry SR 6 600

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 100 760

Banskobystrický samosprávny kraj 82 800

Bratislavský samosprávny kraj 47 809

Košický samosprávny kraj 83 096

Nitriansky samosprávny kraj 58 807

Prešovský samosprávny kraj 72 828

Trenčiansky samosprávny kraj 54 487

Trnavský samosprávny kraj 86 400

Žilinský samosprávny kraj 91 480

Príspevky a dotácie od miest a obcí 7 759

Príspevky od nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií 21 385

Príspevky od právnických osôb 21 051

Príspevky od fyzických osôb    3 421
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  0 0 6 8 3 8 7 6 /SID     
 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý 
pobyt  alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len „ÚNSS“) je zriadená  na základe Zákona o združovaní občanov  č. 83/1990 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, zaregistrovaním občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR.  
ÚNSS je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých (ďalej len NS) občanov, 
ich priaznivcov, priateľov, rodičov NS detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasový pôvod, národnostný alebo 
etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu. Pre zahraničné styky je oficiálny názov 
organizácie „Slovak Blind and Partially Sighted Union“ v anglickom jazyku. 
Ministerstvo vnútra SR schválilo Stanovy ÚNSS dňa 26. apríla 1990. 

Sídlo ÚNSS: Sekulská 1, 842 50  Bratislava 
 
 (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská 
členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 
 
Štatutárny orgán 
 

Funkcia Meno 

Riaditeľka ÚNSS Ing. Tatiana Winterová 

Predseda ÚNSS RNDr. Branislav Mamojka, CSc. 

 
Ústredná rada ÚNSS: 
Predseda ÚNSS: RNDr. Branislav Mamojka, CSc. 
1. podpredseda: Ing. Bc. Milan Měchura 
Podpredsedovia: Renata Oláhová, Josef Zbranek 

Členovia Ústrednej rady: Milan Antal, PaedDr. Imrich Bartalos, PhDr. Vladimír Cintula, Mgr. Dušana Blašková, Mgr. Timea Hóková PhD., 
Lenka Kulíková, Václav Trnka, Ervína Balašková, Mária Danielová, Ján Cesnek, Jozef Kopaj, Milota Strončeková, Michal Muravský, 
Ladislav Klešč, Jozef Tutko. 
Členovia Ústrednej kontrolnej komisie: Ing. Edita Križanová, Jana Ivanová, Alena Paleschová, Božena Poláčková, Vladimír Zán. 
 

(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva. 

 Poslaním ÚNSS je: 

1. obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím zameraná najmä na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie 
rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia, 

2. aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí 
potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na 
plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti, 

3. všestranné pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach občanov so zrakovým postihnutím s cieľom, 
aby ich spoločnosť vnímala ako svoju prirodzenú súčasť, 

4. poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie sociálnych 
a ďalších služieb pre občanov so zrakovým postihnutím. 

 

ÚNSS vykonáva aj podnikateľskú činnosť na základe živnostenského listu, spisové číslo Žo – 2002/05740/00002/E03, živnostenský 
register č. 104-10700, vydaného Okresným úradom Bratislava IV, odbor živnostenského podnikania, Staromestská Karloveská 2, 842 10  
Bratislava, vydaného dňa 4. 9. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 9. 2002. 

 

Predmet činnosti: 

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 

2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

3. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností, 

4. Distribúcia tlače, 

5. Prenájom iných strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, 

6. Prenájom motorových vozidiel, 

7. Prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, 

8. Kopírovacie služby, 

9. Reklamná a inzertná činnosť, propagačná činnosť, 
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10. Grafické návrhy na počítači, 

11. Organizovanie a usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatí, 

12. Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami. 

Predmet podnikateľskej činnosti ÚNSS bol rozšírený na základe nového živnostenského listu, vydaného dňa 25.04.2007, spisové číslo 
OŽP-A/2007/17304-6/CR1, živnostenský register č. 104-10700, vydaného Obvodným úradom v Bratislave, odbor živnostenského 
podnikania, Staromestská 6, 814 40  Bratislava, ktoré nadobudol právoplatnosť dňa 07.05.2007. 

Predmet podnikateľskej činnosti: 

1. Vedenie účtovníctva 

2. Činnosť účtovných, obchodných a ekonomických poradcov 

3. Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia 

4. Poradenská činnosť v oblasti spracovania www stránok 

5. Poradenská činnosť v oblasti spracovania a úpravy textu v Braillovom písme 

6. Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom 

7. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 

8. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 

9. Prenájom športových potrieb 

10. Natáčanie videokamerou 

11. Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie) 

12. Výroba, vydávanie a reprodukcia nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora 

 

Predmet podnikateľskej činnosti ÚNSS bol rozšírený na základe nového živnostenského 

listu, vydaného dňa 23.12.2010, spisové číslo OŽP-A/2010/61896-2, živnostenský register 

č. 104-10700, vydaného Obvodným úradom v Bratislave, odbor živnostenského podnikania, 

Staromestská 6, 814 40  Bratislava. 

 

Predmet podnikateľskej činnosti: 

1, Výcvik psov 

2, Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 

Predmet podnikateľskej činnosti ÚNSS bol rozšírený na základe nového živnostenského 

listu, vydaného dňa 17. 03. 2011, spisové číslo OŽP-A/2011/14846-2, živnostenský register 

č. 104-10700, vydaného Obvodným úradom v Bratislave, odbor živnostenského podnikania, 

Staromestská 6, 814 40  Bratislava. 

 

Predmet podnikateľskej činnosti: 

1, Činnosť podnikateľských a organizačných poradcov 

2, Poradenská činnosť v oblasti prevencie a odstraňovania architektonických bariér 

 

ÚNSS nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 

 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa 
zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet 
dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas 
účtovného obdobia.  

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 48,2 48,075 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 12 12 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 2427 3500 
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(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

Účtovná jednotka je zriaďovateľom a neobmedzene ručiacim spoločníkom v Tyflocomp, s.r.o., Sekulská 1, 84 250 Bratislava, so 
základným imaním 6 638,78 Eur, založenej 29.11.1996. 

 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej 
činnosti.  

Účtovná závierka za rok 2020 bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti. Súčasná situácia nemá významný 
vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov. 
 
 (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu 
majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

Počas roka 2020 neboli v ÚNSS vykonané zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – žiaden, 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou zistenou cenou, 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – žiaden, 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reálnou zistenou cenou, 
g) dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou, 
h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou, 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – žiadne, 
j) zásoby obstarané iným spôsobom – žiadne, 
k) pohľadávky – menovitou hodnotou pri ich vzniku, 
l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou, 
m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou, 
n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou pri ich vzniku, 
o) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – menovitou hodnotou, 
p) deriváty – žiadne, 

r)    majetok a záväzky zabezpečené derivátmi- žiaden,    

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku, pričom 
sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.  

Pri  zostavení odpisového plánu pre dlhodobý majetok sa postupovalo nasledovne: 

1. ÚNSS pri odpisovaní dlhodobého majetku uplatňuje účtovné odpisy, 

2. dátum začiatku účtovného odpisovania sa stanovil na posledný kalendárny deň v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý majetok 
zaradený do používania, 

3. dlhodobý hmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 1 700 Eur sa zaradil do príslušnej odpisovej skupiny podľa 
prílohy č. 1 k Zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

4. pri dlhodobom hmotnom majetku, ktorý nebolo možné zaradiť do žiadnej z odpisových skupín, sa takýto dlhodobý hmotný 
majetok zaradil do druhej odpisovej skupiny,  

5. po zaradení dlhodobého hmotného majetku do príslušnej odpisovej skupiny sa doba odpisovania stanovila na  48, 72, 96, 
144, 240 alebo 480 mesiacov,  

6. pri účtovnom odpisovaní dlhodobého hmotného majetku sa uplatňovala rovnomerná metóda odpisovania, 

7. dlhodobý hmotný majetok v ocenení do 1 700 Eur vrátane sa odpísal jednorazovo ku dňu začiatku účtovného odpisovania, 

8. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení vyššom ako je suma 2 400 Eur sa odpisuje rovnomernou metódou odpisovania 
a odpíše sa najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania, 

9. dlhodobý nehmotný majetok v ocenení do 2 400 Eur vrátane sa odpíše jednorazovo ku dňu začiatku účtovného 
odpisovania.  

 

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky ÚNSS nevytvárala  opravné položky k majetku. 



79

Čl. III 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1)  Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

Tabuľka č. 1 - Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

 

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné 
práva 

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné 
ocenenie - stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 

5.496,25  14.830,62 

  

20.326,87 

prírastky   
 

   
  

 

úbytky         

Presuny        

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 

5.496,25  14.830,62 

  

20.326,87 

Oprávky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 

5.496,25  14.830,62 

  

20.326,87 

prírastky   
 

    
 

 

úbytky  
 

   
  

 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 

5.496,25  14.830,62 

  

20.326,87 

Opravné položky 
– stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 

   

  

 

prírastky          

úbytky         
Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 

   

  

 

Zostatková hodnota 
Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 

0  0 

  

0 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 

0  0 

  

0 
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Tabuľka č. 2 - Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 
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Sp
ol

u 

Prvotné 
ocenenie 
- stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

4,45  408.412,46 310.939,93 137.033,56   200.165,33   1.056.555,73 

prírastky      0 0   0   0 

úbytky  
 

  19.065,87 0   7.070,25   26.136,12 

presuny 
 

          

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

4,45 

 

408.412,46 291.874,06 137.033,56   193.095,08   1.030.419,61 

Oprávky 
– stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  

238.207,21 301.989,11 107.027,96   197.273,71   844.497,99 

prírastky   
  

10.210,31 228,1 9.507,00   0   19.945,41 

úbytky  
  

0 19.065,87 0   4.178,63   23.244,50 

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  

248,417,52 283.151,34 116.534,96   193.095,08   841.198,90 

Opravné 
položky – 
stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  

         

prírastky              

úbytky             
Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

  

         

Zostatková hodnota 
Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

4,45 

 

170.205,25 8.950,82 30.005,60   2.891,62 0  212.057,74 

Stav na 
konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

4,45 

 

159.994,94 8.722,72 20.498,60   0 0  189.220,71 
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(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s 
ním nakladať. 

ÚNSS neeviduje dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo ani dlhodobý majetok, pri ktorom má ÚNSS obmedzené právo s ním 
nakladať. 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok ÚNSS bol naďalej aj v roku 2020 poistený na základe poistných zmlúv: 6524019762 (budova 
KS Košice), 6524019885 (Krajské strediská ÚNSS okrem KS Košice, Úrad ÚNSS) v rámci poistenia majetku a zodpovednosti za škodu 
podnikateľov, 6594872443 v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel v poisťovni – Kooperativa 
poisťovňa, a.s.. 

Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku je uvedený v rámci poistných zmlúv číslo 6524019762 (KS Košice) 
a 6524019885 a 6594872443.  

Výška poistného v rámci poistenia majetku ÚNSS v roku 2020 predstavovala sumu 1.925,40 Eur. 

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a 
o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v Tyflocomp, s.r.o., Sekulská 1, 842 50 Bratislava, so základným imaním 6.638,78 Eur 
(200 000 Sk), založenej 29.11.1996. Vklad v Tyflocomp, s.r.o. vedie ÚNSS na účte 061 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných 
spoločnostiach. Počas roka 2019 sa v zložení dlhodobého finančného majetku neuskutočnili žiadne zmeny.  

 

Tabuľka č. 3 – Zmeny jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

v ovládanej osobe 

Podielové 
cenné papiere 

a podiely 
v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové 
cenné 

papiere 
držané do 
splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné 
pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

6.638,78       6.638,78 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

6.638,78       6.638,78 

Opravné položky 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Prírastky         

Úbytky         

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

  
 

     

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

6.638,78       6.638,78 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

6.638,78       6.638,78 
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Tabuľka č. 4 – Štruktúra dlhodobého finančného majetku  

Názov 
spoločnosti 

Podiel na 
základnom 

imaní (v 
%) 

Podiel 
účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach 
(v %) 

Hodnota vlastného imania ku 
koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

Tyflocomp 
s.r.o. 100% 100% 6.638,78 6.638,78 6.638,78 6.638,78 

       

       

 

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia 
a zúčtovania. 

V roku 2020 ÚNSS nevytvárala opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.  

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

Tabuľka č. 5 – Položky krátkodobého finančného majetku 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pokladnica 28.734,48 28.037,05 

Ceniny 967,20 4.566,90 

Bežné bankové účty 675.207,41 676.053,76 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou 
ako jeden rok   

Peniaze na ceste -122,04 -132,54 

Spolu 704.314,63 708.525,17 
 

Tabuľka č. 6 – Položky krátkodobého finančného majetku 

Krátkodobý finančný 
majetok 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie     

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie      

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti  

    

Ostatné realizovateľné 
cenné papiere     

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku     

Krátkodobý finančný 
majetok spolu     
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Tabuľka č. 7 – Položky krátkodobého finančného majetku 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie 

hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok 
hospodárenia bežného účtovného 

obdobia 
Vplyv ocenenia na vlastné 

imanie 

Majetkové cenné papiere 
na obchodovanie 

   

Dlhové cenné papiere 
na obchodovanie 

   

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

   

Krátkodobý finančný  majetok 
spolu 

   

 

(7)  Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo 
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia 
alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

V roku 2020 ÚNSS nevytvárala opravné položky k zásobám.  

Tabuľka č. 8 – Vývoj opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie 
opravnej položky 

Zúčtovanie  
opravnej položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Nedokončená 
výroba  
a polotovary 
vlastnej výroby 

     

Výrobky  
     

Zvieratá 
     

Tovar      

Poskytnutý 
preddavok na 
zásoby 

     

Zásoby spolu 
     

 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Druh pohľadávok Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia Stav na konci bežného účtovného obdobia 

Pohľadávky z obchodného styku 3.323,56 5.943,64 

Ostatné pohľadávky 44.085,88 28.490,12 

Pohľadávky z dôvodu finančných 
vzťahov s rozpočtom územnej 
samosprávy 

112.335,47 124.170,76 

Iné pohľadávky 2.242,00 3.220,87 

Pohľadávky spolu 161.986,91 161.825,39 

 

Z celkového objemu pohľadávok, tvoria významné položky pohľadávky z projektových zmlúv, z hlavnej činnosti organizácie, ako aj pohľadávky 
voči Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v celkovej výške 29.840,62 Eur. Podnikateľskú činnosť zastupujú pohľadávky v celkovej hodnote 
5.943,64 Eur.  

(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo 
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia 
alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. ÚNSS v roku 2020 neúčtovala opravné položky k pohľadávkam.  
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Tabuľka č. 9 – Vývoj opravných položiek k pohľadávkam 
 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie) 

Zníženie 
opravnej položky 

Zúčtovanie  
opravnej položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Pohľadávky 
z obchodného 
styku 

     

Ostatné 
pohľadávky      

Pohľadávky voči 
účastníkom 
združení 

     

Iné pohľadávky      

Pohľadávky spolu      

 

(10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

 

Tabuľka č. 10 – Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného 
obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 160.351,89 161.986,91 

Pohľadávky po lehote splatnosti 1.473,50 1.140,00 

Pohľadávky spolu 161.825,39 163.126,91 

 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

Náklady budúcich období tvorili prijaté účtovné doklady týkajúce sa nasledujúceho roku. Ide o sumu za poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkovou činnosťou ÚNSS vo výške 303,23 Eur. Príjmy budúcich období vo výške 22.410,00 Eur sú tvorené výnosom 
z prijatých sms správ v rámci verejnej zbierky Biela pastelka 2020.  

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a 
to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa 
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny 
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

Tabuľka č. 11 – Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Prírastky 

(+) 

Úbytky 

(-) 

Presuny 

(+, -) 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 489.784,38    489.784,38 

z toho:  

nadačné imanie v nadácii 
     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      
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Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 206.720,31 170.422,41 143.237,87  233.904,85 

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy 13.512,94    13.512,94 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 
rokov 

0 1.047,17   1.047,17 

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 1.609,38 -7.635,18 1.609,38  -7.635,18 

Spolu     730.614,16 

 

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu predstavujú fond verejnej zbierky Biela pastelka a fond verejnej zbierky Štvornohé oči registrovaných 
na MV SR. Z celkovej sumy verejných zbierok realizovaných v roku 2019 vo výške 206.720,31 Eur sa v roku 2020 vyčerpala len suma vo výške 
143.237,87 Eur. Nevyčerpaná suma z verejných zbierok 2019 vo výške 63.482,44 Eur a získaná suma z verejných zbierok 2020 vo výške 
170.614,21 Eur predstavujú konečný zostatok fondov a to sumu celkom 233.904,85 Eur.  

Tabuľka č. 12 – Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 1.609,38 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu  562,21 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 1.047,17 

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné   
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(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, 
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa 
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,  

Tabuľka č. 13 – Tvorba a použitie rezerv 

Druh rezervy 
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Rezervy na prevádzkové 
výdavky 2018 

     

Rezervy na nevyčerpané 
dovolenky zamestnancov 
2017 

29.908,13 27.739,96 29.908,13  27.739,96 

Zákonné rezervy spolu 29.908,13 27.739,96 29.908,13  27.739,96 

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv 

     

Jednotlivé druhy 
dlhodobých ostatných 
rezerv 

     

Ostatné rezervy spolu      

Rezervy spolu 29.908,13 27.739,96 29.908,13  27.739,96 

 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky 
a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

 3. viac ako päť rokov, 

Tabuľka č. 14 – Záväzky 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 134.915,98 160.074,11 

Krátkodobé záväzky spolu 134.915,98 160.074,11 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 3.826,71 2.587,92 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 138.742,69 162.662,03 
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia 
a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Tabuľka č. 15 – Vývoj sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 2.587,92 2.292,23 

Tvorba na ťarchu nákladov 2.736,34 2.602,87 

Tvorba zo zisku    562,21  

Čerpanie 2.059,76 2.307,18 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 3.826,71 2.587,92 

 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty 
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

ÚNSS nečerpala v roku 2018 žiadny úver, pôžičku, či inú návratnú finančnú výpomoc, 

Tabuľka č. 16 – Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 

Druh cudzieho 
zdroja Mena Výška úroku 

v % Splatnosť Forma 
zabezpečenia 

Suma istiny na 
konci bežného 

účtovného obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Krátkodobý 
bankový úver       

Pôžička       

Návratná 
finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý 
bankový úver       

Spolu       

 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

ÚNSS v roku 2020 neúčtovala o výdavkoch budúcich období. 

 (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

Tabuľka č. 17 – Významné položky výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 

    

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného 
daru  

41.848,28 2.187,50 17.985,46 26.050,32 
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dotácie zo štátneho rozpočtu 
alebo  z prostriedkov 
Európskej únie 

82.002,41 0 22.817,09 59.185,32 

dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku 

3.837,00  1.088,00 2.749,00 

grantu     

dary 52.863,06 17.681,27 25.884,87 44.659,46 

podielu zaplatenej dane 56.242,76 39.238,24 40.622,73 54.858,27 

dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

    187,00      187,00     0 

 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

     3. viac ako päť rokov. 

ÚNSS v roku 2020 neeviduje majetok prenajatý formou finančného prenájmu.  

Tabuľka č. 18 – Majetok prenajatý formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Istina Finančný náklad Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Celková suma dohodnutých 
platieb 

    

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  
rokov vrátane     

viac ako päť rokov     

 

Čl. IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, 
 služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 

Druh výnosu 

Činnosť 

Hlavná Podnikateľská 

nezdaňovaná zdaňovaná 

Za predaj tovaru 0,00 0,00 

Za predaj vlastných výrobkov 0,00 0,00 

Za služby 16.479,81 24.303,39 

 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.  
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(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. Uvedené sumy sú výnosmi v roku 2020, 
ktoré zohľadňujú výnosy budúcich období. 

Druh výnosu 

Činnosť 

Hlavná Podnikateľská 

nezdaňovaná zdaňovaná 

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0,00  

Prijaté príspevky od iných organizácií 155.301,81  

Prijaté príspevky od fyzických osôb     5.161,96  

Prijaté členské príspevky     2.974,35  

Príspevky z podielu zaplatenej dane  40.809,73  

Dotácie na prevádzku 647.194,72  
 

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota 
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Text Celkom 

Za poskytnuté pôžičky 0 

Z bežných vkladových účtov 0 

Z termínovaných účtov 0 

Za devízových účtov 0 

Kurzový zisk pri úhrade záväzkov 0 

Kurzový zisk zúčtovaný ku dňu účtovnej závierky 43,59 
 

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.  

Druh nákladu Suma v Eur 

Ostatné služby a vstupné na aktivity ÚNSS 41.343,09 

Ubytovanie a strava aktivít ÚNSS 19.286,27 

Preprava a prepravné služby 5.832,17 

Poštovné 4.920,91 

Telefóny 9.772,52 

Nájomné a prenájom 13.492,85 

Náklady na tlač časopisov pre nevidiacich a slabozrakých a informačných materiálov 9.300,44 

Ďalšie platené služby 6.432,34 

Internet a komunikačná infraštruktúra 2.792,77 

Ochranné a zabezpečovacie služby 3.975,45 

Účastnícke poplatky na školenia semináre a konferencie 1.537,61 

Softvérové služby (aktualizácia a podpora softvéru) 911,24 

Notárske, právne, ekonomické a audítorské služby 29.075,43 

Údržba servera, PC sietí a techniky 24.519,60 

Metodické služby 12.855,88 

Marketingové a reklamné služby 17.350,19 

Pracovná zdravotná služba 979,68 

Požiarna ochrana 774,47 
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(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

V roku 2019 ÚNSS prijala prostriedky vo forme podielu 2% zaplatenej dane za rok 2018 v celkovej výške 56.242,76 Eur. Táto suma bola 
preúčtovaná do výnosov budúcich období a časť vo výške 40.622,73 Eur bola použitá počas roka 2020. 

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane za rok 2018 poukázanej v roku 2019 (použitá v roku 2020) bude v súlade so zákonom uverejnená 
v Obchodnom vestníku do 31.5.2021. 

V roku 2020 ÚNSS prijala prostriedky vo forme podielu 2% zaplatenej dane za rok 2019 v celkovej výške 39.238,24 Eur. Celá táto suma bola 
preúčtovaná do výnosov budúcich období a bude použitá počas nasledujúcich rokov 2021 a 2022. 

 
Tabuľka č. 19 – Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Použitá suma bežného 

účtovného obdobia 

Grantový program ÚNSS, poskytovanie sociálnej pomoci, 
prevádzkové výdavky ÚNSS 57.606,11 40.622,73 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 54.858,27 

 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota 
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Suma kurzových strát ku dňu zostavenia účtovnej závierky je 318,07 Eur. 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie 
v členení na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky, 

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo, 

e) ostatné neaudítorské služby. 

Tabuľka č. 20 – Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 4.056,00 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 4.056,00 

 

Čl. V 
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

ÚNSS nedisponovala počas roka 2020 prenajatým majetkom ani majetkom prijatým do úschovy, ktorý by bolo potrebné evidovať na 
podsúvahových účtoch. 

 

Čl. VI 
Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo 
vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej 
jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z 
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

ÚNSS v roku 2020 nedisponovala a neúčtovala o uvedených položkách iných aktív. 
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(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z 
ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac 
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto 
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

ÚNSS v roku 2020 nedisponovala a neúčtovala o uvedených položkách iných pasív. 

 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke 
sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti.  

ÚNSS v roku 2020 nedisponovala a neúčtovala o uvedených položkách ostatných finančných povinností. 

 

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

ÚNSS v roku 2020 nedisponovala a neúčtovala o uvedených položkách, ani nemala v správe alebo vo vlastníctve takýto druh majetku. 

 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

Na konci roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 /Coronavirus/. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do 

celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením vírusu stále pretrvávajú. 

V roku 2020 a v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky občianske združenie nezaznamenalo významné nepriaznivé dopady na svoju činnosť. 

Výraznou pomocou v nepriaznivej spoločenskej situácii boli zmeny legislatívy ohľadom čerpania prijatého podielu 2% zaplatenej dane z príjmov 

a tiež čerpania výnosov z verejných zbierok, ktorými sa predĺžili lehoty čerpania týchto finančných zdrojov.  

Nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať jej budúce dopady a vplyv na organizáciu. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty 

zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2021.  Manažment podnikne všetky kroky na zmiernenie akýchkoľvek 

účinkov na spoločnosť a jej klientov. 
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Ďakujeme štátnej správe
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

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

Ďakujeme spolupracovníkom
a podporovateľom
BILLA ľuďom, o. z.
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
Darujme.sk
Ďakujeme.sk
Digiline spol. s r. o.
ESET, spol. s r. o.
Európska únia nevidiacich
Európske fórum zdravotného postihnutia 
FUNKA – európsky líder v oblasti prístupnosti
ĽudiaĽuďom.sk
Martinus, s. r. o.
Mestská knižnica v Bratislave
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Nadácia Allianz
Nadácia Markíza
Nadácia Pontis
Nadácia Volkswagen
Národná rada občanov so zdravotným 
postihnutím
NIKÉ, spol. s r. o.
Novartis Slovakia, s. r. o.
OZ To je život 
OZ STOPKA
Prezídium Policajného zboru
Profesia, spol. s r. o.
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu  

Slovenský národný panel
Slovenský pacient
Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým 
postihnutím v Bratislave
Svetová únia nevidiacich 
Stredisko podpory pre študentov so špecifickými 
nárokmi Teiresiás
Švec a spol.
Tyflocomp, s. r. o.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti
VIAMO
VINCOM, s. r. o.
VELUX SLOVENSKO, spol. s r. o.
Združenie miest a obcí Slovenska 
Zelená vlna RTVS

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom,
priaznivcom, podporovateľom
a individuálnym darcom.

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky
Biela pastelka
BRICK BEER & RESTAURANT
CCC 
DHL
Eva Amzler
Hotel pod Lipou Resort**** 
Hurricane Factory Tatralandia 
IMAGE WELL 
KLIER – sieť kaderníctiev  
Model Obaly, s. r. o. 
MotorCar Dunajská Lužná, s. r. o.
Novartis Slovakia, s. r. o. 
OFPRINT, s. r. o. 
OREO creative studio 
Raklim, a. s.
SPP – distribúcia, a. s.
UniCredit Bank
Vrbata, s. r. o.
Zion5
ŽSR

 Poďakovanie
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Mobilní partneri
Orange Slovensko
O2 Slovakia
Slovak Telekom 
4ka

Mediálni partneri
IDS MEDIA WAIT MARKETING
Jandl 
LEDPROMOTION 
Lurity Inteligent AD 
Promiseo
Qex
rádio LUMEN 
rádio Vlna  
rádio Jemné
RTVS
REGION PRESS

Podporili nás obchodné reťazce
BILLA
Lidl
TESCO
Coop Jednota

Podporili nás obchodné centrá
AUPARK Bratislava SC
AUPARK Košice SC 
City Arena Trnava 
DANKÜCHEN

EURONICS TPD
Europa SC Banská Bystrica
Eurovea
MIRAGE SC
OC Centro Nitra
OC Danubia
OC Kocka
OC Laugaricio
OC MAX Prešov
OC MAX Trenčín
OC VIVO

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, s. r. o.
VÚB, a. s.
 
Ďakujeme partnerom programu
Zdravé oči už v škôlke a Nákupný asistent
BILLA ľuďom, o. z.

Ďakujeme mestám a obciam za podporu
miestnych aktivít ZO ÚNSS i všetkým
individuálnym aj firemným darcom 2 %.
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