
Stanovy Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
 

Čl. I. 
Základné ustanovenia 

 
§1. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) je 

občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá 
združuje nevidiace a slabozraké (ďalej len NS) osoby, 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. 

 
§2. ÚNSS pôsobí na území Slovenskej republiky. 
 
§3. Sídlom ÚNSS je Bratislava. 

 Sekulská 1, 842 50  Bratislava      
 
 

Čl. II. 
POSLANIE 

 
§4. Poslaním ÚNSS je: 
 

a) obhajoba a podpora uplatňovania práv osôb so zrakovým 
postihnutím a podpora vytvárania rovnakých príležitostí, rovnakého 
zaobchádzania a  pozitívnych opatrení na prekonávanie 
a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia, 

b) aktivizácia osôb so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok 
na rozvoj ich vlastných zručností a  znalostí potrebných na 
prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na uspokojovanie 
záujmov a potrieb a na plnohodnotný a integrovaný život a prácu 
v spoločnosti, 

c) pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch 
a schopnostiach osôb so zrakovým postihnutím ako prirodzenej 
súčasti spoločnosti, 

d) poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb, 
vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a 
poskytovanie ďalších služieb pre osoby so zrakovým postihnutím. 

 
§5. Pri napĺňaní svojho poslania sa ÚNSS riadi princípmi humanizmu a 

demokracie, opiera sa o dobrovoľnú prácu členov a priaznivcov ako aj 



o profesionálnu prácu svojich zamestnancov a spolupracuje 
s orgánmi verejnej správy, odbornými inštitúciami, mimovládnymi 
organizáciami, firmami a jednotlivcami. 

 
§6. Formy napĺňania poslania ÚNSS sú najmä: 
 

a) obhajoba práv a záujmov NS osôb a presadzovanie legislatívnych 
a ďalších predpisov a opatrení podporujúcich prekonávanie 
dôsledkov zrakového postihnutia a  spoločenské začlenenie NS 
osôb, 

b) podpora odstraňovania a prevencie vytvárania architektonických, 
dopravných, informačných a ďalších bariér pre NS osoby, 

c) organizovanie svojpomoci NS osôb, ich rodín, priateľov a blízkych,  
d) organizovanie klubovej činnosti, kultúrnych, spoločenských, 

športových a rekreačných aktivít pre NS osoby a ich blízkych,  
e) preventívne, vyhľadávacie a osvetové aktivity v oblasti včasnej 

diagnostiky a prevencie zhoršovania zraku a jeho efektívneho 
využívania, propagácia života a práce NS osôb, rozširovanie 
informácií súvisiacich so stratou alebo poškodením zraku, 
organizovanie konferencií, seminárov a výstav a publikačná 
činnosť, 

f) poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb, 
vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a 
poskytovanie ďalších služieb pre osoby so zrakovým postihnutím 
a ich rodiny, 

g) služby v oblasti rozvoja zrakového vnímania u detí s postihnutím 
zraku, 

h) podpora vzdelávania NS osôb a organizovanie vzdelávacích 
aktivít, 

i) podpora zamestnávania a vlastné rekvalifikačné 
a zamestnávateľské aktivity pre NS osoby, 

j) poradenstvo a vlastné aktivity v oblasti zabezpečovania 
kompenzačných pomôcok, ich optimálneho výberu a výcviku práce 
s nimi, 

k) výroba, prepis a vydávanie kníh, časopisov a ďalších informačných 
materiálov pre NS osoby v Braillovom a zväčšenom písme, vo 
forme zvukových nahrávok a elektronických dokumentov ako aj 
v ďalších vhodných formátoch, 

l) výcvik vodiacich psov a zabezpečovanie poradenstva a ďalších 
špecifických služieb pre ich žiadateľov a držiteľov, 

m) hospodárska činnosť zameraná na získavanie finančných 
a materiálnych prostriedkov najmä formou organizovania 



a realizácie projektov, lotérií, zbierok, benefičných a ďalších aktivít, 
ako aj vlastnou podnikateľskou a inou ekonomickou činnosťou, 

n) organizovanie a poskytovanie vzdelávania pre osoby pracujúce 
s nevidiacimi a slabozrakými ľuďmi 

o) ďalšie formy napĺňania poslania ÚNSS schválené Ústrednou radou 
ÚNSS formou dodatku k stanovám. 

 
 

Čl. III. 
ČLENSTVO 

 
§7. Členstvo v ÚNSS je riadne, mimoriadne a čestné. Podmienkou pre 

vstup do ÚNSS je súhlas s jej stanovami a poslaním. 
 
§8. Riadnym členom ÚNSS sa môže stať: 
 

a) Každá osoba, ktorej poškodenie zraku nepriaznivo ovplyvňuje 
životné podmienky a spoločenské a pracovné uplatnenie, 

b) rodič alebo zákonný zástupca NS dieťaťa alebo inej NS osoby 
s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, alebo najbližší 
rodinný príslušník NS osoby (rodič, manžel, manželka, dieťa), 

 
§9. Mimoriadnym členom sa môže stať osoba bez zrakového 

postihnutia, ktorá je odborníkom v oblasti zrakového postihnutia 
a súvisiacich činností alebo dobrovoľníkom, priateľom, priaznivcom so 
záujmom aktívne sa podieľať na činnosti organizácie. 
 

§10. Čestným členom môže byť fyzická i právnická osoba. Čestné 
členstvo je možné zlúčiť s riadnym i mimoriadnym členstvom. 

 
§11. Vznik členstva: 
 

a) Riadne členstvo a mimoriadne členstvo v ÚNSS vzniká prijatím do 
základnej organizácie na základe vlastnej žiadosti o prijatie alebo 
žiadosti zákonného zástupcu. O prijatí rozhoduje výbor základnej 
organizácie (ZO). 

b) Členstvo v ÚNSS nemôže byť odmietnuté z dôvodu veku, 
národnosti, rasy, vierovyznania, pohlavia, sexuálnej orientácie 
alebo politickej príslušnosti. 

c) Čestné členstvo vzniká rozhodnutím ÚR ÚNSS a je vyjadrením 
ocenenia zásluh o rozvoj ÚNSS, hnutia NS, starostlivosti o NS a 
ďalších aktivít v prospech NS. 

 



 
§12. Zlučovanie členstva: 

Zlúčiť je možné riadne a čestné členstvo. 
 

§13. Členstvo v ÚNSS zaniká: 
 

a) úmrtím, 
b) vystúpením, 
c) zrušením členstva pre neplatenie členských príspevkov. Výbor ZO 

môže zrušiť členstvo, ak člen, s výnimkou  závažných dôvodov, a 
to ani po písomnom upozornení nezaplatí do konca prvého polroka 
bežného kalendárneho roka členské príspevky za predchádzajúci a 
bežný kalendárny rok. Za závažné dôvody sa považuje 
neschopnosť zúčastňovať sa na akciách ÚNSS zo zdravotných 
dôvodov, 

d) automatickým ukončením členstva pre neplatenie členských 
príspevkov. Členstvo je automaticky ukončené ak napriek 
písomnému upozorneniu člen nezaplatí členské príspevky do 
konca prvého polroka bežného kalendárneho roka za bežný 
kalendárny rok a za dva predchádzajúce kalendárne roky, 

e) vylúčením z dôvodu stretu záujmov v súlade s §35, 
f) vylúčením z dôvodu hrubého porušenia stanov alebo činnosti v 

rozpore s poslaním ÚNSS alebo proti záujmom ÚNSS. O vylúčení 
môže rozhodnúť členská schôdza základnej organizácie, Krajská 
rada ÚNSS alebo Ústredná rada ÚNSS, 

g) osoba vylúčená z ÚNSS podľa odseku e) alebo f) môže požiadať 
o prijatie do ÚNSS najskôr po dvoch rokoch od jej vylúčenia, ak 
s tým súhlasí orgán, ktorý ju vylúčil a príslušná krajská rada 
v prípade  vylúčenia základnou organizáciou a Ústredná rada 
v prípade vylúčenia krajskou radou.  

 
 

Čl. IV. 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 

 
§14. Práva riadneho a mimoriadneho člena: 
 

a) zúčastňovať sa na živote ÚNSS, podľa svojich schopností 
a možností podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ZO,  

b) predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti ÚNSS, 
c) voliť a byť volený do riadiacich a kontrolných orgánov ÚNSS 

všetkých stupňov, s výnimkou výborov ZO mládeže a rád klubov 
mládeže, môže byť člen až po dovŕšení 18. roku svojho veku.  



d) vyjadrovať sa k dokumentom a návrhom ÚNSS, 
e) využívať výhody, ktoré ÚNSS svojim členom poskytuje, ÚR je 

oprávnená stanoviť doplňujúce kritéria, ktorých splnenie je 
podmienkou na poskytnutie výhod spolu financovaných z vlastných 
prostriedkov ÚNSS, 

f) žiadať právne poradenstvo pri ochrane svojich špecifických 
záujmov súvisiacich s poškodením zraku v oblasti sociálneho 
zabezpečenia, zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia 
a pod., 

g) zúčastňovať sa na rehabilitačnej a rekreačnej starostlivosti, 
kultúrnej, športovej a ďalších činnostiach rozvíjaných ÚNSS, 

h) odvolávať sa postupne k vyšším orgánom ÚNSS až po Ústrednú 
radu ÚNSS. 

 
§15. Povinnosti riadneho a mimoriadneho člena: 
 

a) dodržiavať Stanovy a ďalšie interné smernice ÚNSS a konať v 
súlade s princípmi humanizmu a demokracie, 

b) zúčastňovať sa, podľa svojich možností, na živote a zveľaďovaní 
ÚNSS, 

c) platiť členské príspevky. O minimálnej výške členských príspevkov 
riadnych členov a mimoriadnych členov a o zápisnom rozhoduje 
ÚR ÚNSS.  

 
 

§16. Práva a povinnosti čestného člena: 
 

Čestný člen má rovnaké práva ako riadny člen s tým rozdielom, že na 
rokovaniach  sa zúčastňuje s hlasom poradným, nemá právo voliť a 
byť volený a neplatí členské príspevky. 

 
 

Čl. V. 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 
§17. Organizačná štruktúra ÚNSS a postavenie jej orgánov: 
 

a) Najvyšším orgánom ÚNSS je zjazd ÚNSS. 
b) Najvyšším orgánom ÚNSS medzi konaniami zjazdu je Ústredná 

rada ÚNSS. 
c) Štatutárnymi zástupcami ÚNSS sú predseda ÚNSS a riaditeľ 

ÚNSS. Štatutárni zástupcovia môžu konať samostatne a za svoju 
činnosť sa zodpovedajú Ústrednej rade ÚNSS. 



d) Organizačnú štruktúru ÚNSS tvorí spolková, výkonná a kontrolná 
zložka. 

e) Spolkovú organizačnú štruktúru tvoria: Ústredná rada ÚNSS (ÚR), 
Predsedníctvo ÚR ÚNSS, Krajské rady ÚNSS (KR), Základné 
organizácie ÚNSS (ZO) a kluby. 

f) Výkonnú organizačnú štruktúru tvoria: Úrad ÚNSS, Krajské 
strediská ÚNSS (KS) a sekretariáty KR. 

g) Kontrolnú organizačnú štruktúru tvoria: Ústredná kontrolná komisia 
(ÚKK), Krajské kontrolné komisie (KKK) a kontrolóri ZO a klubov. 

 
§18. Zjazd 
 

a) Najvyšším orgánom ÚNSS je zjazd. 
b) Zjazd zvoláva Ústredná rada ÚNSS  raz za štyri roky. 
c) Na základe rozhodnutia ÚR alebo požiadavky najmenej jednej 

štvrtiny členov ÚNSS musí byť zvolaný zjazd ÚNSS kedykoľvek. 
d) Delegátov na zjazd volia krajské zhromaždenia podľa kľúča 

stanoveného ÚR úmerne k počtu členov v kraji. 
e) Zjazdu sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim riadne zvolení 

delegáti a s hlasom poradným členovia Ústrednej rady ÚNSS 
a Ústrednej kontrolnej komisie nezvolení za delegátov zjazdu 
a riaditeľ ÚNSS. Delegáta môže na zjazde zastúpiť náhradník 
riadne zvolený krajským zhromaždením na základe Písomného 
poverenia vydaného predsedom príslušnej krajskej rady ÚNSS. 

f) Zjazd schvaľuje Stanovy a programové zameranie ÚNSS. 
g) Zjazd volí týchto 11 členov ÚR: 

 predseda ÚNSS, 
 prvý podpredseda ÚNSS, 
 dvaja podpredsedovia ÚNSS, 
 7 členov ÚR. 

h) Zjazd volí 5 členov Ústrednej kontrolnej komisie ÚNSS (ÚKK).  
i) Kandidátov do funkcií podľa odsekov g) a h) navrhuje ÚR a 

delegáti zjazdu priamo na zjazde. Kandidát nemusí byť delegátom 
zjazdu. Nezvolení kandidáti do funkcií predsedu, prvého 
podpredsedu a podpredsedov ÚNSS sa automaticky stávajú 
kandidátmi do ÚR, ak s tým súhlasia. Členom ÚKK nemôže byť 
člen ÚR a naopak. 

 
§19. Ústredná rada ÚNSS 
 

a) Najvyšším predstaviteľom ÚR je Predseda ÚNSS. 
b) Ústrednú radu tvoria títo členovia: 



 11 členov volených zjazdom. V prípade ukončenia činnosti v ÚR 
niektorého z týchto členov má ÚR právo kooptovať nového 
člena, 

 predsedovia KR. Predsedu KR môže v ÚR zastupovať prvý 
podpredseda KR alebo druhý podpredseda KR. 

c) Ak sa člen ÚR trikrát za sebou nezúčastní na zasadnutí ÚR, môže 
ÚR zrušiť členstvo v ÚR členom zvoleným podľa §17 ods. g) a 
odporučiť príslušnej KR odvolať jej predsedu najmenej 
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov ÚR. 

d) V prípade konania v rozpore so Stanovami ÚNSS alebo poslaním 
ÚNSS alebo proti záujmom ÚNSS môže ÚR odvolať členov ÚR 
alebo KR alebo výboru ZO alebo rady klubu z funkcie v uvedených 
orgánoch alebo z členstva v uvedených orgánoch najmenej 
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov ÚR.V prípade 
odvolania alebo odstúpenia volí úradujúceho predsedu a 
podpredsedov ÚNSS z členov ÚR najmenej trojpätinovou väčšinou 
hlasov všetkých členov ÚR. 

e) Predsedom alebo podpredsedom ÚNSS nemôže byť predseda KR. 
f) ÚR určuje programy rozvoja ÚNSS a  stratégie dosahovania cieľov 

ÚNSS. 
g) ÚR riadi činnosť ÚNSS v období medzi zjazdmi. 
h) Vydáva rokovacie poriadky volených orgánov ÚNSS, organizačné 

poriadky ÚNSS, štatúty fondov, štatúty klubov a iné zásadné 
organizačné dokumenty ÚNSS. 

i) Schvaľuje rámcový rozpočet ÚNSS a výsledky hospodárenia. 
j) Koordinuje činnosť a metodicky riadi KR. 
k) Zriaďuje právnické osoby za účelom napĺňania poslania ÚNSS 

a právnické osoby za účelom získavania prostriedkov potrebných 
na napĺňanie poslania ÚNSS. 

l) Zriaďuje organizačné jednotky združenia formou dodatku k 
stanovám. Ako organizačná jednotka združenia môže byť zriadené 
len Krajské stredisko ÚNSS alebo iný odborný útvar. 

m) Určuje politiku obhajoby záujmov NS osôb vo vzťahu k 
zákonodarným, samosprávnym, štátnym orgánom, verejnosti a 
zahraničiu. 

n) Rozhoduje o združovaní sa ÚNSS v zmysle článku VIII. týchto 
Stanov. 

o) Zriaďuje stále komisie pri ÚR, ktoré môže poveriť aj výkonnými 
právomocami. Menuje a odvoláva ich predsedov a členov. 

p) Vymenúva a odvoláva riaditeľa ÚNSS a jeho zástupcu. 
 

§20. Predsedníctvo ÚR ÚNSS 
 



a) Predsedníctvo ÚR riadi činnosť ÚNSS medzi zasadnutiami ÚR 
ÚNSS a za svoju činnosť zodpovedá ÚR. 

b) Členmi Predsedníctva ÚR ÚNSS sú: predseda ÚNSS, prvý 
podpredseda ÚNSS, podpredsedovia ÚNSS, a jeden ďalší člen 
ÚR, ktorého volia predsedovia KR zo svojho stredu. 

c) Predsedom Predsedníctva ÚR je predseda ÚNSS, ktorý zvoláva 
a riadi jej zasadnutia a pozýva hostí. 

d) Medzi zasadnutiami ÚR Predsedníctvo ÚR: 
 sleduje plnenie uznesení ÚR ÚNSS a realizáciu aktivít ÚNSS, 
 koordinuje  činnosť a metodicky riadi KR, 
 určuje politiku obhajoby záujmov NS ľudí vo vzťahu 

k zákonodarným, samosprávnym, štátnym orgánom, verejnosti 
a zahraničiu. 

 
§21. Predseda ÚNSS 
 

a) Predseda ÚNSS je štatutárnym zástupcom ÚNSS. 
b) Predseda ÚNSS je najvyšším predstaviteľom ÚNSS. Pre 

zahraničné styky je jeho oficiálny názov „president“ alebo 
„president of the Slovak Blind and Partially Sighted Union“ 
v anglickom jazyku. 

c) Zastupuje a reprezentuje ÚNSS navonok v súvislosti s napĺňaním 
poslania ÚNSS a za svoju činnosť zodpovedá ÚR. 

d) Zvoláva ÚR najmenej 2-krát ročne. ÚR musí byť zvolaná, ak o to 
požiada najmenej jedna tretina jej členov. 

e) Zostavuje program zasadnutí ÚR, vedie ich a pozýva hostí na jej 
zasadnutia. 

f) Zriaďuje dočasné komisie pri ÚR na riešenie konkrétnych úloh 
a riadi ich činnosť, menuje a odvoláva ich členov. 

 
§22. Krajské zhromaždenie  
 

a) Najvyšším orgánom ÚNSS v kraji je krajské zhromaždenie. 
b) Krajské zhromaždenie zvoláva Krajská rada ÚNSS (KR) podľa 

potreby, minimálne raz za dva roky. 
c) Na základe rozhodnutia ÚR alebo KR alebo ak o to požiada 

najmenej jedna štvrtina členov ÚNSS v príslušnom kraji krajské 
zhromaždenie musí byť zvolané kedykoľvek. 

d) Delegátov na krajské zhromaždenie volia členské schôdze 
Základných organizácií ÚNSS (ZO) podľa kľúča určeného KR 
úmerne k počtu členov ZO. Každá ZO musí mať aspoň jedného 
delegáta. 



e) Na krajskom zhromaždení sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim 
riadne zvolení delegáti a s hlasom poradným členovia krajskej rady 
ÚNSS a krajskej kontrolnej komisie nezvolení za delegátov 
krajského zhromaždenia a vedúci príslušného krajského strediska 
ÚNSS. Delegáta môže na krajskom zhromaždení zastúpiť 
náhradník riadne zvolený členskou schôdzou základnej 
organizácie na základe Písomného poverenia vydaného 
predsedom príslušnej základnej organizácie ÚNSS. 

f) Krajské zhromaždenie volí KR v nepárnom počte minimálne 5 
členov podľa veľkosti kraja a 3 až 5 člennú Krajskú kontrolnú 
komisiu ÚNSS (KKK). Počet členov KR a KKK určuje krajské 
zhromaždenie. 

g) Kandidátov do KR a KKK navrhuje KR a delegáti krajského 
zhromaždenia. Kandidát nemusí byť delegátom krajského 
zhromaždenia. Členom KKK nemôže byť člen KR a naopak. 

 
§23. Krajská rada ÚNSS 
 

a) Najvyšším predstaviteľom KR je predseda KR. 
b) KR tvoria členovia zvolení na krajskom zhromaždení. 

V mimoriadnom prípade môže člena KR zastúpiť na zasadnutí KR 
predseda jeho ZO (alebo podpredseda ZO, ak je člen KR 
predsedom ZO). Zasadnutí KR sa s hlasom poradným zúčastňuje 
vedúci príslušného krajského strediska ÚNSS. 

c) Každá ZO musí mať v KR aspoň jedného zástupcu. KR má právo 
na základe odporúčania ZO kooptovať nových členov na uvoľnené 
miesta a dopĺňať KR o zástupcov z novovzniknutých a rozdelených 
ZO tak, aby každá ZO mala v KR aspoň jedného zástupcu. Na 
zabezpečenie konkrétnych činností môže KR kooptovať najviac 
ďalších dvoch členov. Týmito úpravami musí byť zachovaný 
nepárny počet členov KR. 

d) KR si volí zo svojich členov predsedu, prvého a druhého 
podpredsedu a prípadne ďalších funkcionárov KR zodpovedných 
za konkrétne úseky špecifickej činnosti. 

e) Ak sa člen KR trikrát za sebou nezúčastní na jej zasadnutí, môže 
KR zrušiť jeho členstvo v KR. 

f) V prípade konania v rozpore so Stanovami ÚNSS alebo poslaním 
ÚNSS alebo proti záujmom ÚNSS môže KR odvolať členov KR 
alebo výboru ZO alebo rady klubu z funkcie v uvedených orgánoch 
alebo z členstva v uvedených orgánoch najmenej trojpätinovou 
väčšinou hlasov všetkých členov KR. 

g) KR vykonáva svoju činnosť v období medzi krajskými 
zhromaždeniami. 



h) KR schvaľuje svoj rozpočet a výsledok hospodárenia. KR 
hospodári so svojím majetkom samostatne v zmysle platných 
právnych predpisov a interných smerníc ÚNSS. 

i) KR koordinuje a metodicky riadi činnosť ZO a klubov vo svojom 
kraji a poskytuje im organizačnú pomoc. 

j) KR rozpracúva stratégiu ÚNSS na podmienky kraja a zúčastňuje 
sa na jej realizácii najmä v oblasti obhajoby záujmov osôb so 
zrakovým postihnutím, vytvárania podmienok pre rovnosť 
príležitostí a aktivizácie svojich členov pre napĺňanie poslania 
ÚNSS. KR monitoruje úroveň spokojnosti nevidiacich a 
slabozrakých osôb s poskytovanými službami a opatreniami na 
vytváranie rovnosti príležitostí v kraji.  

k) Krajská rada ÚNSS spolupracuje s Krajským strediskom ÚNSS pri 
napĺňaní poslania ÚNSS, najmä v oblasti vytvárania podmienok na 
rozvoj vlastných zručností a schopností potrebných na 
prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia; pri presadzovaní 
a uplatňovaní opatrení samosprávy a štátnej správy na 
zabezpečenie rovnosti príležitostí pre osoby so zrakovým 
postihnutím v kraji; a pri pôsobení na verejnosť a informovaní o 
problémoch a schopnostiach NS osôb. 

 
§24. Predseda KR 
 

a) Predseda KR je najvyšším predstaviteľom ÚNSS v kraji. 
b) Zastupuje a reprezentuje KR navonok vo vzťahu k jej činnosti a vo 

vzťahu k napĺňaniu poslania ÚNSS a za svoju činnosť zodpovedá 
KR. 

c) Zvoláva KR najmenej raz štvrťročne. KR musí byť zvolaná, ak o to 
požiada najmenej jedna tretina jej členov. 

d) Zostavuje program zasadnutí KR, vedie ich a pozýva hostí na jej 
zasadnutia. 

e) Zriaďuje dočasné komisie pri KR na riešenie konkrétnych úloh 
a riadi ich činnosť, menuje a odvoláva ich členov. 

 
§25. Základná organizácia ÚNSS 
 

a) ZO je základným článkom organizačnej štruktúry ÚNSS.  
b) ZO sú vytvárané  

 na územnom princípe tak, aby sa ich územné pôsobnosti 
navzájom neprekrývali a aby zasahovali do pôsobnosti len 
jednej krajskej rady, 



 ako organizácie mládeže, vrátane aj širšej ako krajskej 
pôsobnosti, každá však vždy zaradená do pôsobnosti jednej 
konkrétnej krajskej rady na základe rozhodnutia ÚR. 

c) ZO môže byť založená, ak sa pre to rozhodne najmenej 7 členov. 
Zakladajúci členovia ZO mládeže musia byť vo veku od 15 do 30 
rokov, pričom aspoň štyria musia mať viac ako 18 rokov. 

d) O založení ZO rozhoduje ÚR. Register ZO vedie Úrad ÚNSS. 
e) Najvyšším orgánom ZO je členská schôdza, ktorá rozhoduje o 

zameraní činnosti ZO, hospodárení, volí výbor a kontrolórov. 
Členskú schôdzu zvoláva podľa potreby výbor ZO, minimálne raz 
za rok. Členská schôdza musí byť zvolaná, ak o to požiada 
najmenej jedna štvrtina členov ZO. O programe schôdze, na ktorej 
bude volený výbor, musia byť členovia vopred písomne, telefonicky 
alebo ústne informovaní. 

f) V období medzi členskými schôdzami riadi činnosť ZO výbor. 
Nepárny počet  členov výboru, najmenej 3, určuje členská 
schôdza. Volebné obdobie výboru je dva roky. Výbor sa 
zodpovedá zo svojej činnosti členskej schôdzi. 

g) Výbor si volí predsedu, podpredsedu, hospodára a ďalších 
funkcionárov podľa potreby (tajomník a pod.). Výbor zvoláva podľa 
potreby, najmenej raz za 3 mesiace, jeho predseda. Výbor musí 
byť zvolaný, ak o to požiada najmenej jedna tretina jeho členov. 

h) V prípade rozdelenia ZO na viac ZO sa majetok delí v pomere 
zodpovedajúcom počtu pôvodných členov v novovzniknutých 
organizáciách a s prihliadnutím k dĺžke ich členstva v ÚNSS, 
smernicu o postupe pri delení majetku vydáva ÚR. 

i) O zániku ZO rozhoduje členská schôdza. V prípade konania ZO v 
rozpore so Stanovami alebo poslaním ÚNSS alebo neschopnosti 
ZO zvoliť funkčný výbor po dobu viac ako šesť mesiacov alebo ak 
počet jej členov klesne pod 7 členov na súvislé obdobie 
presahujúce 6 mesiacov, môže základnú organizáciu zrušiť 
Ústredná rada ÚNSS. 

j) ZO realizuje stratégiu ÚNSS a KR v rámci svojej územnej 
pôsobnosti najmä v oblasti obhajoby záujmov osôb so zrakovým 
postihnutím; aktivizácie svojich členov pre plnenie poslania ÚNSS; 
výmeny skúseností z prekonávania dôsledkov zrakového 
postihnutia; organizovania spoločenských, kultúrnych a športových 
aktivít a vzájomnej svojpomoci; pôsobenia na verejnosť 
a informovania o problémoch a schopnostiach osôb so zrakovým 
postihnutím. Na základe odbornej podpory KS a metodickej 
a organizačnej pomoci KR sa ZO zúčastňuje na tvorbe podmienok 
a realizácii aktivít zameraných na rozvoj vlastných zručností osôb 
so zrakovým postihnutím potrebných na prekonávanie dôsledkov 



zrakového postihnutia a na presadzovaní opatrení samosprávy 
a štátnej správy na podporu rovnosti príležitostí pre osoby so 
zrakovým postihnutím v rámci svojej územnej pôsobnosti. 

k) ZO hospodári so svojím majetkom samostatne v zmysle platných 
právnych predpisov a interných smerníc ÚNSS.  

l) Majetok zaniknutej alebo zrušenej ZO preberá a o jeho využití 
rozhoduje KR. 

 
§26. Predseda ZO 
 

a) Predseda ZO je najvyšším predstaviteľom ÚNSS v oblasti územnej 
pôsobnosti ZO. Zastupuje a reprezentuje ZO navonok vo vzťahu k 
jej činnosti a vo vzťahu k napĺňaniu poslania ÚNSS. Za svoju 
činnosť sa zodpovedá výboru a členskej schôdzi.  

b) Predseda zostavuje program zasadnutí výboru, vedie ich a pozýva 
hostí na jeho zasadnutia.  

c) Predseda zvoláva Výbor podľa potreby, najmenej raz za 3 
mesiace. Výbor musí byť zvolaný, ak o to požiada najmenej jedna 
tretina jeho členov. 

d) Predseda ZO zodpovedá za program, prípravu a vedenie 
členských schôdzí ZO. 

 
§27. Klub 
 

a) Na základe záujmu a záľub sa môžu členovia ÚNSS združovať do 
klubov (profesijné, rodičov NS detí, kultúrne, športové, atď.). 

b) Kluby sú organizačnou zložkou ÚNSS, svoju činnosť vykonávajú v 
súlade s jej stanovami, poslaním a štatútom klubov, ktorý vydáva 
ÚR. 

c) Klub môže byť založený, ak sa pre to rozhodne najmenej 5 členov. 
d) Založenie klubu schvaľuje ÚR na základe Žiadosti o založenie 

klubu, štatútu klubu a odporúčania KR podľa sídla klubu. Register 
klubov vedie Úrad ÚNSS. 

e) Klub môže byť zrušený ÚR, ak je jeho činnosť v rozpore so 
Stanovami, poslaním ÚNSS a štatútom klubu. 

f) Členom klubu môže byť aj osoba, ktorá nie je členom ÚNSS. 
Členstvo v klube nenahrádza členstvo v ÚNSS. Platenie členských 
príspevkov klubu nenahrádza platenie členských príspevkov 
ÚNSS. 

g) Klub hospodári so svojím majetkom samostatne v zmysle platných 
právnych predpisov a interných smerníc ÚNSS.  

h) Majetok zaniknutého alebo zrušeného Klubu preberá a o jeho 
využití rozhoduje ÚR. 



 
§28. Úrad ÚNSS 
 

a) Najvyšším predstaviteľom Úradu ÚNSS je Riaditeľ ÚNSS. 
b) Úrad ÚNSS je výkonný orgán ÚNSS, ktorého poslaním je 

zabezpečovať všetky činnosti ÚNSS na celoslovenskej úrovni 
súvisiace najmä s: 
 poslaním ÚNSS, 
 zastupovaním ÚNSS ako celku navonok, 
 koordinovaním a organizovaním činnosti jednotlivých 

organizačných zložiek ÚNSS v súlade s požiadavkami a cieľmi 
ÚNSS na celoslovenskej úrovni, 

 poskytovaním služieb a informácií nižším zložkám ÚNSS, 
 ekonomickým riadením ÚNSS, 
 vonkajšou a vnútornou komunikáciou ÚNSS, 
 publikačnou činnosťou, 
 realizáciou strategických a ročných plánov ÚNSS. 

c) Úrad ÚNSS realizuje programy rozvoja ÚNSS a dlhodobé stratégie 
ÚNSS. 

d) Spôsob a formu práce Úradu ÚNSS určí vnútorný predpis 
schválený ÚR. 

e) Úrad ÚNSS koordinuje činnosť a metodicky riadi KS. 
 

§29. Riaditeľ ÚNSS 
 

a) Riaditeľ ÚNSS je štatutárnym zástupcom ÚNSS. 
b) Riaditeľ ÚNSS je najvyšším predstaviteľom Úradu ÚNSS. Pre 

zahraničné styky je jeho oficiálny názov „executive director“ alebo 
„executive director of the Slovak Blind and Partially Sighted Union“ 
v anglickom jazyku. 

c) Zastupuje a reprezentuje ÚNSS navonok vo veciach súvisiacich 
s realizáciou programov rozvoja a stratégií ÚNSS a plnením úloh 
Úradu ÚNSS a za svoju činnosť zodpovedá ÚR. 

d) Práva, povinnosti a zodpovednosť určí vnútorný predpis schválený 
ÚR. 

 
§30. Krajské stredisko ÚNSS 
 

a) KS je pracovisko ÚNSS poskytujúce nevidiacim a slabozrakým 
osobám sociálne služby kompenzujúce dôsledky ich zrakového 
postihnutia vrátane poskytovania sociálneho poradenstva, 
vykonávania sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie. 



b) KS je riadené Úradom ÚNSS a spolupodieľa sa na realizácii 
programov rozvoja ÚNSS a dlhodobých stratégií ÚNSS. 

c) Organizačnú štruktúru, práva, povinnosti a zodpovednosť KS určí 
vnútorný predpis schválený ÚR. 

d) KS vstupuje do vzťahov so samosprávnymi a štátnymi orgánmi 
a ďalšími zainteresovanými subjektmi vo svojom kraji vo veciach, 
ktoré sa týkajú zabezpečenia a realizácie svojej činnosti a pomoci 
pri riešení problémov svojich klientov. 

e) Krajské stredisko ÚNSS spolupracuje s Krajskou radou ÚNSS a so 
základnými organizáciami ÚNSS pri napĺňaní poslania ÚNSS, 
najmä pri rozvoji vlastných zručností osôb so zrakovým 
postihnutím potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového 
postihnutia; na presadzovaní opatrení samosprávy a štátnej správy 
na podporu rovnosti príležitostí pre osoby so zrakovým postihnutím 
a pri monitorovaní úrovne ich uplatňovania a úrovne spokojnosti 
osôb so zrakovým postihnutím so sociálnymi službami a riešením 
ich problémov; pri pôsobení na verejnosť a informovaní o 
problémoch a schopnostiach osôb so zrakovým postihnutím. 
Spôsob a formu spolupráce krajských stredísk s krajskými radami 
a základnými organizáciami určí vnútorný predpis schválený ÚR. 

 
 

§31. Pri KR sa zriaďuje sekretariát, ktorý jej pomáha pri plnení jej  úloh. 
Zabezpečenie činnosti a úloh tohto útvaru určuje vnútorný predpis 
schválený ÚR. 

 
§32. Organizačná jednotka združenia 
 

a) Pri zriadení Organizačnej jednotky združenia ÚR stanoví formou 
dodatku k stanovám: 
 názov Organizačnej jednotky združenia, 
 sídlo Organizačnej jednotky združenia, 
 osobu oprávnenú konať v mene Organizačnej jednotky 

združenia (štatutárneho zástupcu), 
 predmet činnosti Organizačnej jednotky združenia. 

b) Osobu oprávnenú konať v mene organizačnej jednotky združenia 
vymenúva a odvoláva ÚR ÚNSS. 

c) Po zriadení organizačnej jednotky združenia schválením dodatku 
stanov podľa ods. a) tohto ustanovenia, organizačná jednotka 
združenia vzniká dňom registrácie uvedeného dodatku 
Ministerstvom vnútra SR. 



d) O zániku Organizačnej jednotky združenia,  spôsobe vysporiadania 
jej majetku a o spôsobe vysporiadania jej právnych vzťahov 
rozhoduje ÚR ÚNSS. 

e) Spôsob riadenia, kompetencie a kontrolný mechanizmus 
Organizačnej jednotky združenia určuje štatút Organizačnej 
jednotky združenia, ktorý vydáva Ústredná rada ÚNSS. 

 
§33. Kontrolná činnosť ÚNSS je nezávislá činnosť, ktorou sa overuje 

súlad vnútorných predpisov s platnými právnymi predpismi SR, 
overuje dodržiavanie vnútorných predpisov ÚNSS a overuje 
hospodárenie všetkých organizačných zložiek ÚNSS 

 
§34. Kontrolná činnosť 
 

a) ÚKK kontroluje plnenie záverov zjazdu ÚNSS, uznesení ÚR ÚNSS 
a hospodárenie všetkých organizačných zložiek ÚNSS a jej 
hospodárskych a účelových zariadení a klubov. Upozorňuje na 
neúčelné využívanie majetku. Metodicky riadi činnosť nižších 
kontrolných orgánov. Spolupracuje s príslušnými štátnymi a 
odbornými inštitúciami. ÚKK môže previesť svoje práva na nižšie 
kontrolné orgány. 

b) KKK kontroluje plnenie uznesení KR, hospodárenie KR, ZO 
a klubov, upozorňuje na neúčelné využívanie majetku  a metodicky 
riadi kontrolórov ZO a klubov. 

c) Kontrolóri ZO kontrolujú hospodárenie ZO. 
d) Kontrolné orgány spolupracujú pri vybavovaní sťažností, oznámení 

a podnetov členov s orgánmi, pri ktorých sú zriadené a kontrolujú 
správnosť postupov a riešení. 

e) Rokovací poriadok kontrolných orgánov vydáva ÚKK. 
f) Kontrolné komisie si volia svojho predsedu a podpredsedu. V 

prípade ukončenia činnosti niektorého z členov, kontrolná komisia 
má právo kooptovať nového člena. Ak sa člen kontrolnej komisie 
trikrát za sebou nezúčastní zasadnutia kontrolnej komisie, môže 
kontrolná komisia zrušiť jeho členstvo v kontrolnej komisii.  

g) Člen kontrolného orgánu nemôže byť členom riadiaceho orgánu na 
rovnakej úrovni a naopak. Člen kontrolného orgánu sa 
nezúčastňuje kontroly orgánu, ktorého je členom alebo 
pracovníkom. 

 
 

Čl. VI. 
ROKOVANIE A ZLOŽENIE ORGÁNOV 

 



§35. Vo volených orgánoch všetkých stupňov majú nadpolovičnú 
väčšinu  riadni členovia ÚNSS prijatí v súlade s §8.  

 
§36. . Stret záujmov 
 

a) Do orgánov ÚNSS všetkých stupňov môžu byť volení a môžu 
v nich pracovať len členovia, ktorí nie sú členmi orgánov v iných 
organizáciách, občianskych združeniach, nadáciách a pod.,  
ktorých poslanie je zhodné s poslaním ÚNSS.  

b) Výnimku z ustanovenia ods. a) môže vo vzťahu ku konkrétnej 
organizácii alebo na základe písomnej žiadosti funkcionára povoliť 
ÚR ÚNSS. 

c) Funkcionárovi, u ktorého bude zistené porušenie ods. a), zruší ÚR 
ÚNSS členstvo v ÚNSS, pokiaľ sa funkcionár na výzvu ÚR ÚNSS 
do jedného mesiaca nevzdá svojej funkcie v ÚNSS alebo neukončí 
svoje aktivity, ktoré vedú k stretu záujmov. 

 
 

§37.  Orgány všetkých stupňov sú uznášaniaschopné, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina ich členov. Členská schôdza ZO a klubové 
zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná jedna štvrtina jej 
členov, najmenej však štyria členovia. Ak nie je uznášania schopná 
členská schôdza ZO alebo klubové zhromaždenie, na ktorých 
programe je voľba výboru ZO alebo rady klubu, voľba sa uskutoční na 
mimoriadnej členskej schôdzi alebo mimoriadnom klubovom 
zhromaždení. Spôsob prípravy, zvolania a rokovania mimoriadnej 
členskej schôdze a mimoriadneho klubového zhromaždenia určí 
interný predpis, ktorý vydá ÚR ÚNSS. 

 
§38. Hlasovanie a voľby 
 

a) Hlasovanie a voľby môžu byť verejné alebo tajné. O spôsobe 
hlasovania rozhoduje orgán, ktorý hlasuje. 

b) Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina 
prítomných členov. 

c) Ak je hlasovanie nerozhodné aj po opakovanom hlasovaní, 
rozhoduje hlas predsedajúceho hlasujúceho orgánu. 

 
§39. Vyšší orgán ÚNSS má právo zrušiť uznesenie nižšieho orgánu 

ÚNSS, ak je v rozpore so Stanovami, poslaním, internými 
smernicami, uzneseniami vyšších orgánov ÚNSS alebo všeobecne 
platnými predpismi. Do právoplatného rozhodnutia vyššieho orgánu 
má predseda vyššieho orgánu právo pozastaviť realizáciu sporného 



rozhodnutia a predseda orgánu, ktorý prijal sporné rozhodnutie, je 
povinný pozastaviť jeho realizáciu. 

 
Čl. VII. 

HOSPODÁRENIE 
 

§40. ÚNSS v zmysle platného právneho poriadku: 
a) Je právnickou osobou. V hospodárskych a občiansko-právnych 

vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene, vlastnými právnymi úkonmi 
nadobúda práva a prijíma záväzky. 

b) Za ÚNSS konajú jej štatutárni zástupcovia alebo poverení 
pracovníci a členovia alebo iné poverené osoby v rozsahu ich 
plnomocenstva. 

c) ÚNSS vlastní hnuteľný i nehnuteľný majetok, zdrojom ktorého sú 
členské príspevky, účelové dotácie, podiely a výnosy z vlastnej 
hospodárskej činnosti, nástupnícky podiel majetku po Zväze 
invalidov, Združení zväzov zdravotne postihnutých, dary a odkazy, 
zbierky a benefičné akcie. Môže vlastniť účastnícke podiely v iných 
podnikoch, v hospodárskych a účelových organizáciách. 

d) ÚNSS samostatne hospodári so svojím majetkom a finančnými 
prostriedkami. Všetok majetok používa na plnenie cieľov a úloh 
v súlade s poslaním ÚNSS, na rozvíjanie nových služieb a činnosti 
pre NS, na zveľaďovanie ÚNSS. 

e) ÚNSS využíva rôzne formy podnikania, zriaďuje a riadi 
špecializované podniky pre výrobu a služby v súlade s poslaním 
ÚNSS. 

f) Orgány ÚNSS všetkých stupňov, ZO a kluby, spravujú vlastný a im 
zverený majetok a zodpovedajú za riadne hospodárenie s ním 
v súlade s internými a všeobecne platnými hospodárskymi 
smernicami. 

g) Pravidlá získavania prostriedkov a ich využívania, vrátane 
verejných zbierok, benefičných akcií a sponzorských darov, určuje 
ÚR formou interných predpisov. 

 
 

Čl. VIII. 
ZDRUŽOVANIE 

 
§41. ÚNSS sa môže združovať s inými občianskymi združeniami za 

účelom koordinácie činnosti, správy majetku a zabezpečovania 
služieb v prípadoch, kde je to pre ÚNSS účelné. 
 



§42. Vstupom do združenia nesmú byť narušené práva a kompetencie 
ÚNSS podľa týchto Stanov. 

 
§43. vstupe ÚNSS do združení, o majetkových otázkach a reprezentácii 

ÚNSS v združeniach rozhoduje ÚR. 
 
 
 

Čl. IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§44. Právo výkladu Stanov prislúcha ÚR ÚNSS. 
 
§45. Spory medzi orgánmi ÚNSS rieši príslušný vyšší orgán až po 

Ústrednú radu ÚNSS. 
 
§46. Zánik ÚNSS 
 

a) ÚNSS ukončí svoju činnosť na základe uznesenia, prijatého 
najmenej 3/5 väčšinou delegátov zjazdu ÚNSS. 

b) Spôsob zániku, majetkové vysporiadanie, práva a záväzky určí 
zjazd. 

 
§47. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. 

 
Stanovy boli schválené VIII. zjazdom ÚNSS  

04. novembra 2016. 
 

Týmto strácajú platnosť Stanovy ÚNSS zaregistrované 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 08.02.2013 pod 

číslom VVS/1-909/90-32-10. 
 

 
MV SR 
Zmena stanov vzatá na vedomie dňa: 23.12.2016 
číslo spisu: VVS/1-909/90-32-11 
 
 


