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Máme za sebou ďalší náročný rok plný obmedzení 
a nečakaných zmien. Napriek všetkému, čo našu  
spoločnosť negatívne zasiahlo, bol pre nás rokom  
výziev. Aj v období pandémie sme nepretržite 
poskytovali naše služby a neustále hľadali spôsoby,  
ako byť klientom k dispozícii, napríklad aj online  
formou. Dovedna sme pomohli takmer 5 200 klien
tom, ktorým sme venovali 25 000 hodín práce. 
Nepoľavili sme ani v cieľoch zlepšovať odbornosť 
našich sociálnych pracovníkov a hoci sme sa 
nemohli stretnúť „tvárou v tvár“, zorganizovali sme  
online školenia a workshopy zamerané na zlepšo
va nie IT zručností, či problematiku zamestnávania 
ľudí so zrakovým postihnutím. Nevynechali sme 
ani celoslovenské stretnutie našich pracovníkov, 
kde odznelo množstvo zaujímavých tém, napríklad 
ako pracovať so seniorom s Alzheimerovou 
chorobou, rôznorodosť intervencií zo strany 
(ne)psychologického terénneho sociálneho 
pracovníka, ale aj množstvo príkladov z praxe.
Rok 2021 bol pre nás náročný aj v oblasti obhajoby 
záujmov a práv ľudí so zrakovým postihnutím. 
Sú za nami stovky hodín študovania materiálov, 
pripomienkovania, vysvetľovania kompetentným. 
V sociálnej oblasti bolo zmien neúrekom, či už išlo  
o oblasť dôchodkového poistenia, jednotný posud  
kový systém, alebo zákon o peňažných príspev
koch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postih nutia a mnohé ďalšie. Zásadné pripomienky 
sme vyjadrili aj v oblasti stavebných zákonov, s kto
rými sa boríme už dlhé roky. S potešením môžeme 
konštatovať, že viaceré naše pripomienky boli 
akceptované, najmä nahradenie obmedzujúceho 
pojmu „stavby určené pre osoby s obmedzenou 
pohyblivosťou a orientáciou” pojmom „bezbarié
rové užívanie stavieb a územia určených pre verej
nosť”. Žiaľ, navrhované kontrolné mechanizmy 
považujeme za nedostatočné a opäť sa nám nepo
darilo presadiť posudzovanie projektov certifikova
nými znalcami na prístupnosť. 
V rámci medzinárodnej spolupráce bol najzásad
nejším medzinárodný projekt EDI, teda From Edu  
cation To Inclusion alebo Od vzdelávania k inklúzii.  

Zrealizovali sme online semináre určené zástup
com verejnej správy, v ktorých sme sa zamerali 
na odstraňovanie bariér v oblasti komunikácie, 
fyzického prostredia a informácií. Nezabudli 
sme ani na nevidiacich a slabozrakých lídrov. 
Považujeme za dôležité, aby vedeli kultivovane  
i fundovane obhajovať svoje práva, upozorňovať 
na bariéry a problémy v živote ľudí so zrakovým 
postihnutím, preto však musia získať aj potrebné 
vedomosti. A tie sme im v rámci projektu ponúkli.  
V období uvoľnenia opatrení sa nám opäť podarilo 
navštíviť materské školy a v rámci programu 
Zdravé oči už v škôlke preventívne skontrolovať 
zrakové parametre u 13 373 detí vo veku od troch 
do šiestich rokov. Odporúčanie navštíviť detského 
očného lekára naši pracovníci a pracovníčky vydali 
2 187 škôlkarom.  
V uplynulom roku sme zaznamenali jeden rekord. 
Aj v tomto komplikovanom období naša zbierka 
Biela pastelka dosiahla najvyšší výnos vo svojej 
histórii, a to 234 415,81 €. Veľmi si to vážime a záro
veň i touto cestou posielame veľké ĎAKUJEME 
všetkým partnerom, dobrovoľníkom, darcom, 
priateľom a podporovateľom, vďaka ktorým môže 
Biela pastelka písať krajší príbeh v životoch ľudí  
so zrakovým postihnutím. 
Napriek sťaženým podmienkam sme sa snažili 
plniť naše poslanie v maximálnej miere. Ak vás 
zaujíma viac, začítajte sa do nasledujúcich stránok 
mapujúcich rok 2021 v našej organizácii.

Rok obmedzení i splnených výziev

Branislav Mamojka
predseda ÚNSS

Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS
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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 postihnutím 
zameraná najmä na vytváranie rovnakých príleži
tostí, 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

52 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, Milota Strončeková, Václav Trnka, Jozef Tutko

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,
 Mária Frtúsová

Oddelenie sociálnych služieb: 
 Tímea Hóková (od 5. augusta 2021 nástup na MD), Dagmar Filadelfiová, Ivana Frčová

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

Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér: 
  Pavol Korček, Dominika Končiarová (do 8. júna 2021), Barbora Moravčíková (júl až 

december 2021)

Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a fundraising: 
 Eliška Fričovská, Michaela Holíková 

Oddelenie pre rozvoj spolkovej činnosti: 
  Dušana Blašková (do14. septembra 2021), Michaela Dlhá (od 1. októbra 2021),  

Josef Zbranek

Oddelenie pre obhajobu práv, legislatívne aktivity a zahraničné vzťahy: 
  Milan Měchura (do 30. júna 2021), Soňa Tóthová (od 1. júla 2021), Branislav 

Mamojka, Michaela Hajduková



8 Výročná správa 2021   •   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

•   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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Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2021

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 70 70 86

Špecializované sociálne poradenstvo 4 810 13 655 13 934

Sociálna rehabilitácia 1 744 6 860 11 287

Sprievodcovská a predčitateľská služba 44 71 126

Požičiavanie pomôcok 27 40 51

Výcvik používania pomôcky 4 73 288

Celkový súhrn 5 170 20 769 25 772

Celkový počet klientov nie je súčtom klientov v jednotlivých oblastiach poskytovaných sociálnych služieb. 
Ide o celkový počet tých, s ktorými sme počas roka 2021 pracovali, niektorým sme poskytli viacero typov 
služieb.

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 4 810 13 655 13 934

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 421 504 551

  sociálnoprávne 2 208 5 137 5 757

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 1 415 3 090 3 319

  v oblasti vzdelávania 105 213 232

  v oblasti zamestnávania 85 194 257

  pre sociálne prostredie 3 049 4 355 3 639

  pri úprave fyzického prostredia klienta 98 109 123

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 36 53 55

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 1 744 6 860 11 287

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 190 725 1 348

  Sebaobsluha 160 343 652

  Nácvik práce s optickými pomôckami 843 1 476 2 029

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 882 1 966 3 107

  Komunikácia 300 865 1 616

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 251 1 485 2 535

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2021
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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. 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 ambulant  
ne (na našich pracoviskách), alebo v teréne (v domá  
com prostredí človeka so zrakovým postihnutím).

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 osôb so zrakovým postihnutím,
•  uplatnení sa na trhu práce, získaní alebo udržaní 

zamestnania,
•  adaptácii v sociálnom prostredí,
•  úprave fyzického prostredia.

Prostredníctvom sociálnej rehabilitácie 
podporujeme samostatnosť a nezávislosť ľudí 

so zrakovým postihnutím. Formou nácvikov 
im pomáhame získať a rozvíjať zručnosti 
v nasledujúcich oblastiach:
•  nácvik priestorovej orientácie a samostatného 

pohybu (chôdza s bielou palicou, so sprievod
com, s využitím zvyškov zraku, s vodiacim psom),

•  nácvik sebaobslužných činností (varenie, 
upratovanie, osobná hygiena),

•  nácvik práce s kompenzačnými a optickými 
pomôckami,

•  nácvik práce s technicky náročnými pomôcka mi 
(počítačom či mobilným telefónom upravenom 
pre potreby ľudí so zrakovým postihnutím),

•  nácvik komunikačných zručností (výučba Brail  
lovho písma, klávesnicových zručností, podpi so
vania a sociálnokomunikačných zručností).

Odborná pomoc ľuďom  
so zrakovým postihnutím

13 pracovníkov a pracovníčok úspešne absolvova
lo kurz s názvom Zraková terapia pre inštrukto rov 
sociálnej rehabilitácie.
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Odborné služby poskytovalo v roku 2021 spolu  
32 sociálnych pracovníkov/poradcov a sociál nych 
pracovníkov/poradcov – inštrukto rov sociálnej 
rehabilitácie, ktorí spĺňajú kvalifikačné a odborné 
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 
zamestnancov. 

Obsahuje 5 modulov: 
Priestorová orientácia a samostatný pohyb pre in
štruktorov sociálnej rehabilitácie.
Sebaobsluha pre inštruktorov sociálnej 
rehabilitácie. 
Čítanie a písanie Braillovho písma pre inštruktorov 
sociálnej rehabilitácie.
Zraková terapia pre inštruktorov sociálnej 
rehabilitácie.
Informačné technológie pre inštruktorov sociálnej 
rehabilitácie.

Sociálne služby v roku 2021
Rok 2021 a pretrvávajúca pandémia ovplyvnili aj 

oblasť sociálnych služieb. Museli sme hľadať nové 
spôsoby a formy, ako aj v tejto situácii pomáhať 
našim klientom a napĺňať svoje poslanie. Naďalej 
bola pre nás prvoradá hodnota individuálnej 
ochrany zdravia pred infekciou koronavírusu, a to 
nielen v prípade našich zamestnancov, ale hlavne 
našich klientov, ktorí sú častokrát z dôvodu veku, 
zdravotného postihnutia či iných pridružených 
ochorení ohrozenou skupinou.

Hlavnými cieľmi v období pandémie preto bolo:
•  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 používali vlastný  
krízový a dezinfekčný plán pripravený v kontexte 
nariadení vydaných MPSVaR SR. Krízový plán bol 
rozdelený do niekoľkých fáz.  
Prechod medzi fázami riadil krízový manažment 
ÚNSS v závislosti od aktuálnych vládnych nariade
ní, nariadení Úradu verejného zdravot níc tva a epi
demiologickej situácie na Slovensku. Veľký dôraz 
bol kladený na dôslednú dezinfekciu priestorov, 
osobnú hygienu a používanie och ranných 
pomôcok na pracovisku s cieľom zabez pečenia 
maximálnej ochrany zdravia klienta i za mestnanca 
pri poskytovaní sociálnych služieb.
Naše služby sme neuzavreli, ale flexibilne, v zá vis
losti od situácie, poskytovali formami, ktoré boli 
bezpečné a nezvyšovali riziko nákazy – telefonicky, 
elektronicky, písomne, prostredníc tvom video  
a online platforiem. Hneď ako to situácia dovoľova
la, vrátane prísneho dodržiava nia hygienickoepi
demio logických opatrení, sme začali realizovať 
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 i klientov  
v preplnených priestoroch verejnej dopravy.
Obsah služieb sme od začiatku pandémie 

Miesto 
poskytnutia služby

Počet
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 5 060 17 067 17 009

Terénna služba 1 077 3 702 8 763

Pobyt 0 0 0

Spolu 5 170 20 769 25 772

Poskytnutie
služby

Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Individuálna práca 4 998 20 465 25 196

Skupinová práca 513 304 576

Spolu 5 170 20 769 25 772

Štatistika členenia poskytnutých sociálnych 
služieb v roku 2021
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prispôsobovali s ohľadom na aktuálne informácie 
a formu, ktorá je našim klientom, vzhľadom na 
ich zrakové postihnutie, prístupná. Od informácií 
o aktuálnych opatreniach až po pravidelnú 
psychickú podporu osamelo žijúcich seniorov. 
Spôsoby a rozsah poskytovania sociálnych 
služieb i požiadavky na klientov sme pravidelne 
oznamovali prostredníctvom našej webovej 
stránky či sociálnych sietí, aby mali prístup 
k aktuálnym informáciám. Zároveň sme neustále 
sledovali všetky nové opatrenia vydávané vládou 
i legislatívne zmeny súvisiace s pandémiou 
a následne informovali klientov.
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, 
pri skúšaní lúp a iných optických pomôcok. 
Napriek tejto situácii sme v mnohých prípadoch 
poskytovali sociálnu rehabilitáciu prostredníctvom 
video alebo online  hovorov. Naši pracovníci 
a pracovníčky tak s klientmi zvládli napríklad 
nácvik práce s mobilným telefónom či počítačom. 
Z tohto dôvodu sme im poskytovali pravidelné 
individuálne a skupinové supervízne online 
stretnutia, na ktorých mali možnosť konzultovať, 
analyzovať a riešiť nové situácie, s ktorými sa stretli 
pri práci s klientmi so zrakovým postihnutím.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
Posilnili sme vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
informačných a asistenčných technológií formou 
pravidelných online seminárov. Vnímame, že 
je potrebné posilňovať túto oblasť a pomáhať 
používať moderné technológie aj v prípade 
vekovo starších klientov. K tomu je však potrebné 
kvalitné technické vybavenie na oboch stranách  
a najmä ovládanie potrebných technológií.
Zaviedli sme aj pravidelné online vzdelávanie pre 
pracovníkov krajských stredísk, na ktorých mali 
možnosť dozvedieť sa viac informácií k špecifickým 
témam v oblasti špecializovaného sociálneho 
poradenstva a sociálnej rehabilitácie. V priebehu 
mája a júla bola zorganizovaná séria online 
stretnutí zameraných na špecifiká zamestnávania 

osôb so zrakovým postihnutím. Séria prednášok 
bola zavŕšená 3dňovým online celoslovenským 
stretnutím odborných pracovníkov v dňoch  
26. – 28. 10. 2021. Počas webinárov sme 32 odbor
ným pracovníkom prezentovali témy: ako pracovať 
so seniorom s Alzheimerovou demenciou, ako 
pracovať s dospelým klientom s viacnásobným 
postihnutím v podpore samostatného bývania, 
prežívanie a vyrovnávanie sa s postihnutím 
v závislosti od veku a úrovne prežívania, rôznosť 
intervencií zo strany nepsycho logického 
terénneho sociálneho pracovníka pre klientov  
so zrakovým postihnutím. Toto stretnutie zároveň 
poskytlo priestor na vzájomnú podporu a motivá
ciu, doplnené príkladmi prípadových štúdií dobrej 
praxe vybraných pracovníkov krajských stredísk 
ÚNSS.
Kontinuálne tiež prebiehalo vzdelávanie nových  
odborných zamestnancov prijatých do pracovné
ho pomeru. V roku 2021 sme zaškolili všetkých 
novoprijatých sociálnych pracovníkov a inštruk to 
rov sociálnej rehabilitácie v oblasti špecializova
ného sociálneho poradenstva, sprievodcovských 
techník, kompenzačných a optických pomôcok 
i sociálnoprávnej legislatívy. 
V roku 2021 sa nám podarilo zrealizovať aj jeden 
z modulov akreditovaného vzdelávania – Zraková 
terapia pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie.  
1. časť tohto vzdelávania bola organizovaná online 
v termíne od 21. – 25. 6. 2021. 
2. časť už mohla byť realizovaná prezenčne, a to 
na Krajskom stredisku ÚNSS v Košiciach, v dňoch 
9. – 13. 8. 2021. Tento modul úspešne ukončilo 
záverečnou skúškou 13 zamestnancov ÚNSS.

Aké sú naše plány? 
V oblasti vzdelávania zamestnancov plánujeme 
zrealizovať vzdelávací modul akreditovaného 
kurzu s názvom Čítanie a písanie Braillovho písma 
určeného inštruktorom sociálnej rehabili tácie. 
Naďalej budeme pokračovať v pravidelnej  
podpore odborných zamestnancov zabezpečo
vaním individuálnej i skupinovej supervízie 
a v aplikovaní nastavených podmienok určujúcich 
kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.  
Chceme pokračovať i vo vzdelávaní nových aj 
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súčasných zamestnancov v oblasti sociálneho 
poradenstva vrátane zabezpečenia sociálnej 
diagnostiky. Opäť plánujeme zrealizovať celoslo
venské stretnutie odborných pracovníkov, ktoré 
bude zamerané na rôzne špecifiká práce so 
zrakovo postihnutým klientom. V nasledujúcom 
roku tiež chceme zlepšiť náš online vzdelávací 
systém prechodom na elearningovú platformu, 
ktorá by nám umožnila väčšiu variabilitu vzdelá va
nia i testovania zamestnancov podľa nastave ných 
štandardov.

Na krajských strediskách prebieha výučba 
Braillovho písma.

V rámci nácviku sebaosluhy sa klienti učia aj 
základy varenia. Na fotografii si klientka pomáha 
krájačom na cibuľu.

Aby sme boli počas pandémie našim klientom 
k dispozícii, pomáhali sme aj online formou.

Počas odborného vzdelávania zamestnancov 
ÚNSS odznelo množstvo zaujímavých tém.
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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 
Dana Hudecová: sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
pre okres Zvolen
Renata Oláhová: sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
pre okres Lučenec
Milena Pančíková: sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie 
pre okres Brezno
Vladimíra Ezr: odborná pracovníčka v oblasti prevencie dopravných a architektonických 
bariér
Zuzana Pohanková: dohoda o pracovnej činnosti – poskytovanie konzultácií 
pre odborných zamestnancov a ZP klientov v oblasti informačných technológií 
a technicky náročných pomôcok (od 1. 5. 2021)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2021

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 419 2 157 2 197

Sociálna rehabilitácia 267 1 081 1 633

Sprievodcovská a predčitateľská služba 2 2 2

Požičiavanie pomôcok 4 5 4

Výcvik používania pomôcky 4 73 288

Celkový súhrn 480 3 318 4 123
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Ambulancie pre slabozrakých 
v Banskobystrickom kraji 
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu 
spôsobenú ochorením Covid19 nebolo možné 
naše služby poskytovať v priestoroch FNsP F. D. 

Roosevelta. Napriek tomu úzko spolupracujeme 
s Očnou klinikou II. FNsP F. D. Roosevelta, ktorá 
odosiela pacientov so zrakovým postihnutím 
priamo na Krajské stredisko ÚNSS v Banskej 
Bystrici. V ambulancii pre slabozrakých OFTAL  

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 267 1 081 1 633

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 23 114 145

  Sebaobsluha 17 93 107

  Nácvik práce s optickými pomôckami 167 260 358

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 110 269 396

  Komunikácia 22 45 61

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 63 300 566

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2021

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 474 2 728 2 833

Terénna služba 133 590 1 291

Pobyt 0 0 0

Spolu 480 3 318 4 123

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 419 2 157 2 197

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 32 46 44

  sociálnoprávne 364 1 335 1 421

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 106 322 282

  v oblasti vzdelávania 24 74 81

  v oblasti zamestnávania 17 94 157

  pre sociálne prostredie 99 261 194

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 18 21 14

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 3 4 4



16 Výročná správa 2021   •   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

bolo možné prispôsobiť podmienky tak, aby 
sme tu mohli poskytovať naše služby aj počas 
pandémie. Od júna do novembra 2021 sme 
pomohli 23 klientom.  
Vďaka MUDr. Marte Ondrejkovej, PhD. sú ambu
lan cie pre slabozrakých v prevádzke od roku 2014.  
Predpokladáme, že po prekonaní pandémie bude 
me opäť poskytovať služby v týchto zdravotníc
kych zariadeniach v pôvodnom rozsahu.

Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2021 absolvovali sociálna pracovníčka 
Ľubica Dúbravská a sociálna poradkyňa – inštruk  
torka sociálnej rehabilitácie Renata Oláhová 
akreditovaný kurz Zrakovej terapie pre inštrukto
rov sociálnej rehabilitácie v rozsahu 80 hodín, vďa
ka čomu sa rozšíril odborný personál, ktorý dokáže 
poskytovať služby v oblasti zrakovej terapie.
Odborní pracovníci krajského strediska sa v októb
ri 2021 zúčastnili trojdňového celoslovenského 
stretnutia sociálnych pracovní kov ÚNSS.  V priebe
hu roka 2021 sa všetci odborní pracovníci pravi
del ne vzdelávali v oblasti zamestnávania ľudí 
so zrakovým postihnutím a v IT technológiách 
prostredníctvom online seminárov.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity 
Zdravé oči už v škôlke – ide o program s celoslo
ven ským pokrytím zameraný na preventívne 
meranie zraku v materských školách. V Banskobys

trickom kraji sme v roku 2021 odmerali zrak 1 797  
deťom v 34 materských školách. Začínajúce zra
kové poruchy sa nám podarilo odhaliť u 182 detí,  
ktorým sme zároveň vydali odporúčanie na kom
plexné vyšetrenie zraku u detského oftalmológa. 
Búrame bariéry – hlavným realizátorom projektu 
je Novohradské múzeum a galéria Lučenec (ďalej 
NMG) spolupracujúce s Krajským strediskom 
ÚNSS Banská Bystrica, pracoviskom v Lučenci. 
Realizáciou projektu sa podarilo sprístupniť expo
zície a výstavy NMG pre návštevníkov so zrakovým  
i sluchovým postihnutím. Postupne boli vyhotove
né vodiace línie uľahčujúce prístup do jednotlivých 
expozícií pre osoby so zrakovým postihnutím. 
Zodpovedné pracovníčky pripravili sprievodcu 
stálej expozície v čiernotlači i v Braillovom písme,  
k vybraným zbierkovým predmetom boli inštalova
né štítky napísané Braillovým písmom. Zároveň bol  
vytvorený 3D model vybraného zbierkového pred  
metu – jedného z najcennejších obrazov NMG –  
Volavka od Teodora Kosztku Csontváryho. Pomáha  
li sme tiež vytvoriť aplikáciu pre tablety, ktorá sprí
stupňuje expozície návštevníkom so ZP.  Projekt sa 
realizoval vďaka finančnej podpore z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva kultúry SR v programe Kultúra 
znevý hodnených skupín a finančnej podpory 
Banskobystrického samo správneho kraja.

Prezentačné, preventívne a informačné aktivity
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu 
spôsobenú ochorením Covid19 sme boli nútení aj 

Klient sa učí pracovať s doty 
kovým telefónom so zväč 
šovacím softvérom. 

Braillovo písmo na ventile 
od radiátora.Klientka si zapisuje poznámky v Braillovom písme. 
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v roku 2021 výrazne obmedziť skupinové aktivity, 
ktoré sú spájané s prezentačnými a informačnými 
aktivitami. Napriek tomu sa nám podarilo zapojiť 
sa do celoslovenskej dopravnopreventívnej akcie 
Deň Bielej palice a upozorniť verejnosť, že jestvujú 
aj chodci používajúci bielu palicu. V tomto 
zložitom období sa nám podarilo zorganizovať  
dva workshopy pre základné školy s cieľom priblí
žiť žiakom problematiku zrakového postihnutia 
a podporiť tak výchovu k solidarite, humánnosti, 
ochote pomáhať a zároveň prijímať ľudí so zrako  
vým postihnutím ako prirodzenú súčasť 
spoločnosti.

Debarierizácia v oblasti architektonických 
a dopravných bariér
Vďaka možnosti zamestnať odborného pracovníka 
v oblasti architektonických a dopravných bariér sa 
nám v rámci Banskobystrického kraja darí rozvíjať  
prospešnú spoluprácu so stavebnou praxou 
a samo správami pri uplatňovaní Vyhlášky 
532/2002 Z. z., v ktorej sú predpísané technické 
požiadavky na stavby užívané osobami s obme
dzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Postup ne začínajú stavebné a projekčné firmy 
dávať dô raz na riešenie týchto opatrení, čo sa 
nám podarilo uplatniť na uvedených verejných 
priestranstvách: predstaničný priestor na železnič
nej stanici v mes te Zvolen a v obciach Podzámčok, 
Podbrezová, Dobrá Niva, budova stanice ŽSR 
Zvolen a jej nástu pištia, cyklochodník časť  

vo Zvo lene, v meste Ban ská Bystrica tzv. „Špacírka 
popri rieke Hron” – eta pa od Štefánikovho 
nábrežia, SAD zastávky a priechody pre chodcov 
na tejto trase, parkovisko pri plavárni Štiavničky. 
Uplatňovanie týchto požia daviek má veľký 
význam pre samo statnosť a integ ráciu ľudí 
s postihnutím do spolo čenského a pra covného 
života.

V rámci 
Banskobystrického 
kraja sa nám podarilo  
dohliadnuť na 
bez bariérovosť 
mnohých verej ných 
priestranstiev.  
Tzv. Špacírka popri 
rieke Hron už bude 
príjemná aj pre 
nevidiacich 
a slabo zrakých.

Úprava okolia železničnej stanice vo Zvolene.
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Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2021 poskytli 419 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 59 453,77 €. Hodinová sadzba na 1 ho

dinu poskytovania špecializovaného sociálneho 
poradenstva predstavuje sumu 12,86 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2021 
poskytli 267 klientom a výška ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby 
bola 59 515,50 €. 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 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme Ban
skobystrickému samosprávnemu kraju a mes tám 
Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Brezno 
a Žiar nad Hronom. 
Ďakujeme dlhoročným partnerom Asociácii 
Slovenských Levov Banská Bystrica, Očnej klinike 
FNsP F. D. Roosevelta, ambulancii pre slabozrakých 
OFTAL – Špecializovanej nemocnici v odbore 
oftalmológia vo Zvolene, Novohradskému múzeu 
a galérii Lučenec, optike OptiPlus Banská Bystrica. 
Zároveň ďakujeme i dobrovoľníkom, ktorí sa 
rozhodli nám a našim klientom ochotne 
pomáhať. 

Náklady 2021  

Nákup materiálu, energií, opráv 9 351,85 €

Cestovné 1 131,22 €

Nákup služieb 11 938,30 €

Osobné náklady 114 154,26 €

Finančné náklady 913,57 €

Odpisy DM 3 831,86 €

Spolu 141 321,06 €

Výnosy 2021  

Dotácia VÚC Banská Bystrica 95 000,00 €

Príspevok ÚPSVaR Lučenec 5 506,50 €

Dotácia MPSVaR 10 289,30 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 30 525,26 €

Spolu 141 321,06 €
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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 – inštruktor sociálnej rehabilitácie
 Eva Metonová: sociálna poradkyňa – inštruktorka sociálnej rehabilitácie
 Silvia Kvetáková: sociálna pracovníčka 
 Lucia Taligová Kollerová: sociálna pracovníčka (od 1. 10. 2021)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2021

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 1 1 0

Špecializované sociálne poradenstvo 221 644 812
Sociálna rehabilitácia 79 324 561
Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0
Požičiavanie pomôcok 0 0 0
Výcvik používania pomôcky 0 0 0
Celkový súhrn 240 969 1 373

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 221 644 812

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 14 12 14
  sociálnoprávne 63 165 220
  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 148 260 401
  v oblasti vzdelávania 25 22 22
  v oblasti zamestnávania 34 55 54
  pre sociálne prostredie 63 124 95
  pre úpravu fyzického prostredia klienta 12 3 4
  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 2 3 2
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Vzdelávanie zamestnancov 
V rámci zvyšovania kvality poskytovaných sociál
nych služieb sme sa zúčastnili viacerých školení  
a kurzov. Pracovníčka KS Eva Metonová absolvova
la školenia O&M Online Symposium 2021. Silvia 
Kvetáková a Tomáš Bako sa zúčastnili kurzu Zrako
vá terapia pre inštruktorov sociálnej rehabilitácie, 
taktiež absolvovali školenia zamerané na zamest
ná vanie osôb zo zrakovým postihnutím. Na ich prí
prave sa spolu s metodičkami ÚNSS podieľala aj  
pracovníčka krajského strediska Eva Metonová. 
Tomáš Bako tiež absolvoval workshop IT Refresh  
a opakovací IT seminár organizovaný oddelením  
CETIS. Kompletný tím sa zúčastnil online celoslo
ven ského stretnutia odborných pracovníkov ÚNSS.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Okrem sociálneho poradenstva a sociálnej rehabi
litácie vykonávanej ambulantnou a terénnou 
formou sme počas roka 2021 pokračovali v orga
ni zovaní online workshopov z rôznym zame raním, 
na ktoré sme pozývali hostí so zrakovým postih

nutím. Cieľom týchto aktivít bolo sprístupnenie 
dôležitých tém z oblasti sociálneho poradenstva 
a sociálnej rehabilitácie. Po každom rozhovore 
sa uskutočnila diskusia, ktorej sa zúčastnili klienti 
so zrakovým postihnutím z celého Slovenska. 
Výsledkom každého rozhovoru bola zvuková 
nahrávka – podcast, ktorý sme následne umiestnili 
na našu webovú stránku.
V spolupráci so psychologičkami z OZ TENENET 
sme organizovali projekt „Online stretnutia so 
psychologičkami” zameraného na skupinovú 
psychologickú poradňu. Stretnutia absolvovalo  
7 až 11 klientov z celého Slovenska. 
Tomáš Bako sa aktívne podieľal na stretnutiach 
pracovnej skupiny zameranej na komunitné 
plánovanie sociálnych služieb hlavného mesta SR 
Bratislavy. Zastupoval záujmy ľudí so zrakovým 
postihnutím. 
V rámci programu Zdravé oči už v škôlke sme v ro
ku 2021 navštívili 63 materských škôlok. Skríningo
vého merania sa  zúčastnilo 3 136 detí, z čoho  
529 škôlkarom sme vystavili odporučenie navštíviť 
očného lekára. V rámci prezentačných aktivít 

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 79 324 561

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 34 107 180

  Sebaobsluha 26 75 151

  Nácvik práce s optickými pomôckami 7 8 7

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 5 9 10

  Komunikácia 8 14 18

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 22 111 195

 Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2021

Miesto poskytnutia služby Počet
klientov

Počet
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 220 732 865

Terénna služba 59 236 508

Pobyt 0 0 0

Spolu 240 968 1 373
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k programu Zdravé oči už v škôlke spolu pracoval 
Tomáš Bako pri nahrávaní reportáže do programu 
Teleráno v TV Markíza.

Prezentačné, preventívne 
a informačné aktivity
Počas roku 2021 sme  zorganizovali workshop 
pre študentov a záujemcov o dobrovoľníctvo 
z Bilingválneho gymnázia C. S. Lewis. K Dňu bielej 
palice Tomáš Bako účinkoval v živom vstupe v TV 
JOJ v relácii Ranné noviny. Pracovníčka KS  
Eva Metonová sa zúčastnila nahrávania podcastu 
divadla Zrakáč s názvom Zracast. Hovorila v ňom 
o práci inštruktora sociálnej rehabilitácie v ÚNSS.

Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2021 poskytli 221 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 25 598,01 €. Hodinová sadzba na 1 ho
di nu poskytovania špecializovaného sociál neho 
poradenstva predstavuje sumu 14,91 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2021 pos  
kytli 79 klientom a výška ekonomicky oprávne ných 
nákladov na tento druh služby bola 47 539,17 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu vykoná vania sociál

nej rehabilitácie predstavuje sumu 13,94 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
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, obchodnému 
centru Eurovea, Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, mestu Malacky i OZ TENENET. Slová 
vďaky tiež patria všetkým dobrovoľníkom,  
ktorí pomáhali nám aj našim klientom.

Výnosy 2021  

Dotácia VÚC Bratislava 54 244,62 €

Dotácia MPSVaR 9 274,72 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 12 200,48 €

Spolu 75 719,82 €

Náklady 2021  

Nákup materiálu, energií, opráv 7 018,01 €

Cestovné 495,56 €

Nákup služieb 11 052,14 €

Osobné náklady 56 577,49 €

Finančné náklady 576,62 €

Spolu 75 719,82 €

Tomáš Bako a Martin Kostický (člen ÚNSS) ako 
figuranti počas Dňa bielej palice s hliadkou 
dopravnej polície.

Po prestávke spôsobenej koronavírusom sme  
opäť realizovali skríningové merania v materských  
školách.
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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, FB: Krajské stredisko ÚNSS Košice

Personálne obsadenie krajského strediska
Zuzana Mihályová: vedúca KS, sociálna pracovníčka – koordinátorka sociálnych služieb 
pre oblasť Košice, Trebišov a 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 a Veľké Kapušany
Erika Forgáčová: sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie pre oblasť 
Košice, Sečovce
Andrea Potoczká: sociálna pracovníčka pre oblasť Košice, Rožňava (od 1. 6. 2021)
Ján Podolinský: sociálny poradca – inštruktor sociálnej rehabilitácie
Ďalší zamestnanci zabezpečujú pracovnú asistenciu, administratívne a upratovacie 
práce.

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2021

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 1 1 1

Špecializované sociálne poradenstvo 1 037 2 701 3 321

Sociálna rehabilitácia 238 1 158 1 950

Sprievodcovská a predčitateľská služba 1 1 2

Požičiavanie pomôcok 13 15 13

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 1 073 3 876 5 287



23

Vzdelávanie zamestnancov 
Počas roka sa pracovníci krajského strediska 
zúčast nili viacerých školení, ktorými si zvyšovali 
odborné vedomosti i zručnosti zamerané na prácu  
s klientom. Pracovníčka Erika Forgáčová absolvo
va la online vzdelávanie zamerané na upevňovanie 
vedomostí v oblasti IT technológií, ktoré viedol 

zamestnanec nášho strediska Ján Podolinský. 
Odborní pracovníci absolvovali online seminár 
približujúci tému zamestnávania osôb so zrako
vým postihnutím. Zuzana Mihályová a Andrea 
Potocká sa zúčastnili akreditovaného kurzu s náz  
vom Zraková terapia pre inštruktorov sociálnej 
rehabilitácie so zameraním na minimalizáciu 

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 1 037 2 701 3 321

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 255 285 366

  sociálnoprávne 422 972 1 257

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 315 613 870

  v oblasti vzdelávania 18 21 16

  v oblasti zamestnávania 7 8 12

  pre sociálne prostredie 632 760 758

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 26 32 34

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 9 10 8

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 238 1 158 1 950

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 19 65 146

  Sebaobsluha 4 5 14

  Nácvik práce s optickými pomôckami 107 147 319

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 108 262 490

  Komunikácia 17 62 151

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 66 617 830

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2021

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 1 050 3 444 4 294

Terénna služba 133 432 993

Pobyt 0 0 0

Spolu 1 073 3 876 5 287
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funkčných dôsledkov zrakového postihnutia. 
Všetci odborní pracovníci absolvovali celosloven
ské stretnutie odborných pracovníkov ÚNSS. 

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Aj tento rok bol poznačený pandémiou koronaví
rusu, no napriek tomu sa nám podarilo zapojiť sa 
do mnohých projektov a aktivít. So spoločnosťou 
Hotovo sme spolupracovali na vytvorení aplikácie 
pre OS Windows. Aplikácia umožňuje konverziu 
slovenskej abecedy do Braillovho písma pre potre
by elektronického používania Braillovho písma  
v pomôckach, počítačoch a mobilných telefónoch. 
Naše krajské stredisko spolupracovalo so Sloven
skou autoritou pre Braillovo písmo na tvorbe 
Základnej príručky prepisu do slovenského 
Braillovho písma.  
Nevynechali sme ani tradičný charitatívny koncert 
Jesenná Harmónia, ktorého organizátorom je  
1. Lions Club Košice. Jeho výťažok bude použitý 
na zakúpenie nového autorefraktometra Plus op
tix S16, ktorý využívame pri preventívnych me
raniach detí v rámci programu Zdravé oči už  
v škôlke. V uplynulom roku sme navštívili 20 ma
ter ských škôl, v ktorých sme skontrolovali zrakové 
parametre 1 197 deťom. 273 z nich sme odporučili 
podrobnejšie vyšetrenie zraku u detského očného 
lekára. 

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Pomohli sme pri príprave Inkluzívneho filmového 
festivalu Košice, ktorého cieľom je sprístupniť fil
mové premietania rôznym zraniteľným skupinám 
a zároveň upozorniť na neprístupnosť kultúry pre 
osoby so zdravotným postihnutím. Našou úlohou 
 bolo nastaviť pravidlá, ako čo najlepšie pri spôsobiť 
festival účastníkom so zrakovým po stih nutím i prí 
prava programu v prístupnej forme (v Braillovom 
písme). Súčasťou každého premietaného filmu bol 
audiokomentár pre nevidiacich.  
Názov Rozmanitosť ľudskosti niesol projekt, ktorý 
pripravila Knižnica pre mládež mesta Košice. Pro
jekt poukazuje na potrebu individuálneho prí stu
pu k deťom s poruchami učenia či rôznym typom 

postihnutia. Prezentáciu na webinári mala aj Únia  
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorú zastu
povali Erika Forgáčová a Zuzana Mihályová. V rám  
ci prezentácie Čítam, aj keď nevidím priblížili kni
hovníkom z celého Slovenska nielen poslanie  
a činnosť našej organizácie, ale aj to, akými spô  
 sobmi môžu nevidiaci a slabozrakí získavať 
informácie. 

Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2021 poskytli 1 037 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 55 166,46 €. Hodinová sadzba na 1 ho
dinu poskytovania špecializovaného sociálneho 
poradenstva predstavuje sumu 13,65 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2021 po s 
kytli 238 klientom a výška ekonomicky oprávne
ných nákladov na tento druh služby bola  
66 500,39 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu vyko
náva nia sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 
13,34 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazovania 

Výnosy 2021  

Dotácia VÚC Košice 100 419,42 €

Príspevok ÚPSVaR Košice 30 928,05 €

Dotácia MPSVaR 10 348,56

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 27 968,50 €

Spolu 169 664,53 €

Náklady 2021  

Nákup materiálu, energií, opráv 16 077,77 €

Cestovné 849,54 €

Nákup služieb 13 337,62 €

Osobné náklady 126 170,63 €

Finančné náklady 2 268,66 €

Odpisy majetku 10 960,31 €

Spolu 169 664,53 €
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hodín poskytovaných druhov sociálnych služieb 
Košickému samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Poďakovanie patrí Košickému samosprávnemu 
kraju. Vďaka ich finančnej podpore sme mohli 
poskytovať naše sociálne služby v požadovanom 
rozsahu a kvalite. Ďakujeme i mestám a obciam 
Košického samo správneho kraja za podporu pri 
skvalitňovaní našich služieb pre ľudí so zrakovým 
postihnutím i podporu aktivít spolkového 
charakteru našich členov. 
Za dlhoročnú spoluprácu ďakujeme 1. Lions Clubu 
Košice a Ing. Ľubici Gaľovej, Východoslovenskej 
energetike Holding, spoločnostiam Progress 
Promotion Košice a Hotovo, Združeniu Feman  
i Knižnici pre mládež mesta Košice. 
Ďakujeme za finančnú podporu OZ Blaho  
a Mgr. Andrei Blaškovej. Za zabezpečenie optic
kých pomôcok spoločnosti Vaša optika.
Ďakujeme všetkým podporovateľom, donorom 
a prispievateľom 2 % z daní, ktorí nám svojím da
rom umožnili pomáhať ľuďom so zrakovým pos
tihnutím stať sa aktívnou súčasťou  
spoločnosti.

S klientmi pracujeme aj v domácom prostredí. 
V pohodlí domova si môžu vyskúšať napríklad 
elektronickú čítaciu lupu.

Zástupcovia ÚNSS a dopravnej polície počas Dňa 
Bielej palice. 

Zuzana Mihályová informuje vodiča o poslaní 
Dňa Bielej palice. 

Pracovníci organizácie Touch & Speech nám 
pri blížili fungovanie Mateja – špeciálneho 
zariadenia vytvoreného pre nevidiacich. 
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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   

(do 31. 1. 2021 – nástup na MD) 
Erika Šodorová – sociálna pracovníčka  
Jana Dobrotková – sociálna pracovníčka (od 11. 1. 2021  do 31. 7. 2021) 
Miriam Balková – sociálna pracovníčka (od 2. 8. 2021)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2021

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 695 1 867 1 320
Sociálna rehabilitácia 210 835 1 064
Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0
Požičiavanie pomôcok 0 0 0
Výcvik používania pomôcky 0 0 0
Celkový súhrn 700 2 702 2 384

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 695 1 867 1 320

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 71 96 71

  sociálnoprávne 221 456 380

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 243 455 329

  v oblasti vzdelávania 12 15 9

  v oblasti zamestnávania 4 5 3

  pre sociálne prostredie 597 830 519

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 1 1 1

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 6 9 9
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Vzdelávanie zamestnancov 
Počas roku 2021 pracovníčky Krajského strediska 
ÚNSS v Nitre absolvovali mnohé školenia, ktoré  
v budúcnosti prinesú skvalitnenie poskytovaných 
sociálnych služieb. J. Dobrotková a M. Balková 
absolvovali vstupné školenia určené novým za
mestnancom. Pracovníčky P. Ajdariová, J. Dobrot
ková a E. Šodorová sa zúčastnili online školenia  
Základy práce s PC, webináru IT Refresh o zamest
návaní i celoslovenského online stretnutia odbor
ných pracovníkov ÚNSS. E. Šodorová sa zúčastnila  
online seminárov určených pre IT inštruktorov  
a úspešne absolvovala kurz Zrakovej terapie pre 
inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Všetky  
pracovníčky sa zúčastnili prezentácií kompenzač
ných pomôcok firiem Tyflocomp a Profilupy.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Sme nesmierne radi, že sa nám napriek nepriazni  
vej epidemiologickej situácii podarilo uskutočniť,  
v rámci programu Zdravé oči už v škôlke, bezplat
né preventívne merania zraku v 35 materských 
školách Nitrianskeho kraja. Skontrolovali sme 
zrakové parametre 2 161 deťom vo veku od 3 do 6 

rokov. Z dôvodu nami zistených podozrení, či už 
existujúcich, alebo rozvíjajúcich sa zrakových vád, 
sme vydali 393 odporúčaní navštíviť detského 

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 210 835 1 064
  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 33 77 90
  Sebaobsluha 24 25 25
  Nácvik práce s optickými pomôckami 104 276 269
  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 93 230 245
  Komunikácia 13 21 36
  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 46 206 399

    Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2021

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 697 2 093 1 556

Terénna služba 132 609 828
Pobyt 0 0 0
Spolu 700 2 702 2 384

Momentka z výučby priestorovej orientácie  
a samo statného pohybu s bielou palicou. 
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oftalmológa. O program je v našom kraji veľký 
záujem, čo nás teší a potvrdzuje, že tento typ 
preventívnych akti vít je nesmierne dôležitý  
a potrebný. KS Nitra sa aktívne podieľa na plnení 
Komunitného plánu III., Stratégii prístupnosti 
pre všetkých, či na plánovaných a realizovaných 
debarierizáciách ciest, chodníkov a priechodov 
pre chodcov v meste Nitra.

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Pracovníčky KS predstavili a predviedli optické 
a kompenzačné pomôcky účastníkom výročných 
členských schôdzí základných organizácií ÚNSS 
v 6 okresoch Nitrianskeho kraja.

Hospodárenie 

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2021 poskytli 695 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento 
druh služby bola 39 757,77 €. Hodinová sadzba 
na 1 hodinu poskytovania špecializovaného 
poradenstva predstavuje sumu 13,20 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2021 pos  
kytli 210 klientom a výška ekonomicky oprávne
ných nákladov na tento druh služby bola  

39 963,61 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu vykoná
vania sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 
13,27 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
služieb sú vypočítané podľa spôsobu vykazovania 
hodín poskytovaných druhov sociálnych služieb 
Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

Poďakovanie partnerom a donorom
Aj napriek neľahkej situácii, v ktorej sa ocitlo celé 
Slovensko, sme vďaka podpore Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, poslancom či jeho pracovní
kom mohli poskytovať sociálne služby v požadova
nom rozsahu a kvalite. Ďakujeme, že nás podporili  
nielen finančne, ale i svojím partnerským prístu
pom.
Poďakovanie patrí aj mestu Nitra, ktoré nám 
pomá ha vytvárať vhodné a bezpečné podmienky 
na poskytovanie sociálnych služieb i prenájmom 
prístupných priestorov.
V neposlednom rade ďakujeme vám všetkým, ktorí 
nás a našu prácu pre klientov vidíte a podpo rujete 
počas celého roku.

Výnosy 2021  
Dotácia VÚC Nitra 67 452,73 €
Dotácia MPSVaR 4 867,20 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 12 664,09 €

Spolu 84 984,02 €

Náklady 2021  
Nákup materiálu, energií, opráv 4 323,72 €
Cestovné 613,82 €
Nákup služieb 8 618,44 €
Osobné náklady 68 127,27 €
Finančné náklady 620,77 €
Odpisy DM 2 680,00 €
Spolu 84 984,02 €

Výročné členské schôdze našich členov sme 
spestrili prezentáciou pomôcok.
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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 soc. služieb
Marianna Vavrová, sociálna pracovníčka
Mária Vargová, sociálna pracovníčka (od 1. 4. 2021)
Gabriela Lazorová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie pre oblasť 
Levoča
Veronika Schmidtová, sociálna pracovníčka – inštruktorka sociálnej rehabilitácie pre 
oblasť Humenné
Terézia Rujáková – sociálna pracovníčka pre oblasť Humenné (od 7. 12. 2021)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2021

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0
Špecializované sociálne poradenstvo 1 305 3 050 2 148
Sociálna rehabilitácia 161 716 973
Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0
Požičiavanie pomôcok 0 0 0
Výcvik používania pomôcky 0 0 0
Celkový súhrn 1 309 3 766 3 121

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 1 305 3 050 2 148

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 12 22 12
  sociálnoprávne 581 1 035 910
  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 286 902 606
  v oblasti vzdelávania 5 43 54
  v oblasti zamestnávania 5 7 5
  pre sociálne prostredie 927 1 018 546
  pre úpravu fyzického prostredia klienta 6 14 8
  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 3 9 8
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Vzdelávanie zamestnancov 
V roku 2021 sa pracovníčky krajského strediska  
v Prešove zúčastňovali viacerých odborných vzde
lávaní, ktoré prebiehali prezenčne alebo online. 
Zúčastnili sa akreditovaného kurzu ÚNSS s náz
vom Zraková terapia pre inštruktorov sociálnej 
rehabilitácie. Absolvovali semináre v rámci cyklu IT 
opakovací kurz, ktorý bol určený na zdokonalenie 
sa v rámci práce s asistenčnými technológiami. 
Rovnako sa zúčastnili série webinárov s názvom 
Refresh o zamestnávaní, na ktorom sa otvorili aj 
témy ako napríklad realizácia rehabilitačného 
plánu kariérneho poradenstva, hľadanie zamest
nania, koučing na pracovnom mieste, prípadové 
štúdie a ďalšie. Pracovníčky strediska absolvovali 
aj odborné prednášky v rámci medzinárodného 
projektu EDI (From Education To Inclusion) a infor
mačný semi nár Všetko o osobnej asistencii. Zú
častnili sa tiež 3dňového online celoslovenského 
stretnutia odborných pracovníkov ÚNSS. V dňoch 
26.–28. 10. 2021 sa prezentovali témy ako pristu 
povať k senio rom s Alzheimerovou demenciou, 
ako pracovať s dospelým klientom s viacnásob
ným postihnutím v závislosti od veku a úrovne 
prežívania, či rôznorodosť intervencií zo strany 

nepsychologického terénneho sociálneho 
pracovníka. Nechýbali ani príklady dobrej praxe. 
Absolvovali i webinár Základná práca s počítačom. 
Pod vedením pracovníkov spoločností Tyflocomp 
a VINCOM sa zúčastnili školení pre prácu s najnov
šími kompenzačnými pomôckami. Získané 
poznat ky a zručnosti pracovníčky krajského stre
diska využívajú pri poskytovaní sociálnych služieb, 
ktorých kvalitu sa snažia neustále zvyšovať.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
V roku 2021 bol po uvoľnení pandemických opatre  
ní z dôvodu Covid19 opätovne spustený preven
tívny program Zdravé oči už v škôlke. V rámci pro
gramu sme navštívili 25 materských škôl, v ktorých 
sme skontrolovali zrakové para metre u 1 241 detí. 
Odporúčanie na podrobnejšie vyšetrenie u detské 
 ho oftalmológa sme vystavili 177 z nich. Ďalšie pro
jektové aktivity boli z dôvodu pandémie Covid19 
pozastavené.

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Napriek pandemickej situácii sa nám podarilo 

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 161 716 973

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 16 185 310

  Sebaobsluha 3 5 3

  Nácvik práce s optickými pomôckami 106 200 198

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 82 162 164

  Komunikácia 13 53 68

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 14 111 230

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2021

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 1 303 3 360 2 257

Terénna služba 226 406 864

Pobyt 0 0 0

Spolu 1 309 3 766 3 121
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zrea lizovať viaceré informačné a osvetové aktivi ty, 
online aj v osobnom kontakte. Pri príležitosti  
Medzinárodného dňa nevidiacich sme zrealizo va  
li workshop pre žiakov 7. ročníka Základnej školy  
Važecká v Prešove. Žiaci si mohli pomocou simu
lačných okuliarov vyskúšať, aké to je byť zrakovo 
postihnutým a skúsili si aj viaceré techniky sprevá  
dzania. V decembri sme zrealizovali pre zamest
nancov Sociálneho domu Antic, n. o. v Bardejove 
odborný workshop zameraný na komunikáciu  
a sprevádzanie klientov so zrakovým postihnutím. 
V roku 2021 sme sa v spolupráci s Prešovským 
dobrovoľníckym centrom intenzívnejšie zamerali  
na zapojenie verejnosti do života ľudí so zrakovým  
postihnutím. Pre záujemcov o dobrovoľnícke akti
vity sme urobili niekoľko vzdelávacích seminárov 
na témy: úvod do problematiky zrakového postih  
nutia a služieb ÚNSS; komunikácia a sprevádza nie 
zrakovo postihnutých (ZP), optické a kompen  
začné pomôcky pre ZP. Zároveň sme ich sprevá
dzali pri ich pomoci našim klientom, či členom. 
V lete sme zareagovali na výzvu Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky a počas podujatia 
Vojenský LetoFEST sme boli k dispozícii návštev
níkom v samostatnom informačnom stánku. 
Zároveň sme sa počas roka zúčastňovali stretnutí 
Synapsie – neformálneho združenia organizácií  
a jednotlivcov pôsobiacich na území mesta Prešov 
a informovali ich o našich aktivitách.

Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2021 poskytli 1 305 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 42 714,99 €. Hodinová sadzba na 1 ho
di nu poskytovania špecializovaného sociálneho 
poradenstva predstavuje sumu 11,02 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2021 
poskytli 161 klientom a výška ekonomicky 
oprávnených nákladov na tento druh služby 

Katarína Šmajdová 
Búšová a Marianna 
Vavrová s pani  
uči teľkou Teréziou 
Balužinskou  
a žiakmi 7. ročníka 
ZŠ Važecká  
v Prešove počas 
workshopu o živote 
ľudí so zrakovým 
postihnutím. 

Výnosy 2021  
Dotácia VÚC Prešov 101 424,70 €
Dotácia MPSVaR 10 361,60 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 7 458,55 €

Spolu 119 244,85 €

Náklady 2021  
Nákup materiálu, energií, opráv 11 416,57 €
Cestovné 1 380,01
Nákup služieb 10 345,38 €
Osobné náklady 95 297,63 €
Odpisy 300,00 €
Finančné náklady 505,26 €
Spolu 119 244,85 €
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bola 73 947,22 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu 
vykonávania sociálnej rehabilitácie predstavuje 
sumu 14 €.
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 sa chceme 
poďakovať najmä Prešovskému samosprávnemu 
kraju. Zároveň za spoluprácu a podporu našich 
služieb ďakujeme mestám Prešov, Poprad, Levoča,  
Humenné, Svidník, Medzilaborce a Snina. 

Poďakovanie patrí i našim podporovateľom 
Autoservisu PROFIPRIBULA, spoločnostiam Tyflo
comp, VINCOM a PREMETAL MON. Okrem toho sa  
chceme poďakovať našim neoceniteľným partne
rom, a to Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Pre  
šo ve, Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Barde
jo ve, Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubov ni, Hor
nozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou a 
Slovenskej knižnici pre nevidiacich M. Hrebendu  
v Levoči. Zároveň sa chceme poďakovať Prešovské
mu dobrovoľníckemu centru, všetkým našim dob
rovoľníkom, podporovateľom a prispie vateľom 2 %  
z daní. Vďaka vám všetkým sme moh li pomáhať 
ľuďom so zrakovým postihnutím v na šom kraji.

Súčasťou prezentácií v školách sú aj 
praktické ukážky, napríklad techniky 
sprevádzania.

Pracovníčky krajského strediska Marianna Vavrová a Gab
rie la Lazorová na Vojenskom LetoFeste, kde šírili posolstvo 
zbierky Biela pastelka.

Pracovníčky a dobrovoľníčky v informačnom stánku Bielej 
pastelky v OC Novum Prešov.

Žiaci sa 
zozna  
mu jú 
s pomôc  
 kami 
a tyf o 
 grafikou.
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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
 Martina Černá, sociálna pracovníčka (od októbra 2021 nástup na MD)
 Mária Varhaníková, sociálna pracovníčka (od decembra 2021)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2021

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 345 979 839

Sociálna rehabilitácia 219 707 688

Sprievodcovská a predčitateľská služba 0 0 0

Požičiavanie pomôcok 0 0 0

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 416 1 686 1 527

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 345 979 839

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 22 25 25

  sociálnoprávne 246 463 374

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 191 285 293

  v oblasti vzdelávania 3 4 3

  v oblasti zamestnávania 7 11 9

  pre sociálne prostredie 124 173 116

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 18 18 20

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 0 0 0
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Vzdelávanie zamestnancov 
Počas roka sa pracovníčky zúčastnili viacerých ško
lení, ktorými si zvyšovali svoje odborné vedomosti 
a technologické zručnosti zamerané na prácu 
s klientom. Pracovníčky Zora Sdurková a Lenka 
Riečická sa pravidelne vzdelávali v IT technoló
giách prostredníctvom online IT seminárov organi
zovaných oddelením CETIS ÚNSS. Všetky pracov
níčky absolvovali webinár zameraný na zamestná
vanie osôb so zrakovým postihnutím. V júni online  
formou a v auguste prezenčne v Košiciach 
absolvo vala Zora Sdurková kurz Zrakovej terapie 
za meranej na minimalizáciu funkčných dôsledkov  
zrakovo postihnutého klienta. V októbri sa Zora 
Sdurková a Lenka Riečická zúčastnili celoslo
venského stretnutia sociálnych pracovníkov ÚNSS.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
V rámci programu Zdravé oči už v škôlke sme 
pokračovali v preventívnych meraniach zrakových 
parametrov u detí v predškolskom veku. V rámci  
kraja sme navštívili 29 materských škôl, odmerali 
1 141 detí a vystavili 179 odporúčaní na podrob
nejšie vyšetrenie očným lekárom. 

Prezentačné, preventívne 
a informačné aktivity
Žiaľ, aj tento rok bol poznačený pandémiou 
koronavírusu. Z dôvodu pretrvávajúcich opatrení 
na školách, v domovoch sociálnych služieb či 
rôznych inštitúciách sa nám nepodarilo zabezpečiť 
plánované osvetové podujatia. Avšak v prípade 
záujmu sme všetky informácie či dotazy verejnosti 
zodpovedali telefonicky, emailom a zaslaním 
informačných letákov. V októbri sme sa zapojili 
do celoslovenskej dopravnopreventívnej aktivity 
Deň bielej palice a pomohli tak upozorniť na 
problematiku zrakovo postihnutých účastníkov 
cestnej premávky.

Hospodárenie

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 219 707 688

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 19 25 20

  Sebaobsluha 50 60 74

  Nácvik práce s optickými pomôckami 100 162 128

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 138 286 323

  Komunikácia 79 165 127

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 6 9 15

    Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2021

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 416 1 479 1 058

Terénna služba 70 207 469

Pobyt 0 0 0

Spolu 416 1 686 1 527

Výnosy 2021  

Dotácia VÚC Trenčín 61 890,26 €

Dotácia MPSVaR 6 675,20 €

Príspevok ÚPSVaR Trenčín 3 087,00 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 7 407,25 €

Spolu 79 059,71 €
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Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2021 poskytli 345 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 41 040,94 €. Hodinová sadzba na 1 ho
dinu poskytovania špecializovaného sociálneho 
poradenstva predstavuje sumu 13,62 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2021 po  
skytli 219 klientom a výška ekonomicky oprávne

ných nákladov na tento druh služby bola 35 436,13 €. 
Hodinová sadzba na 1 hodinu vykonávania sociál
nej rehabilitácie predstavuje sumu 12,62 €.
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 a podporu ďakujeme Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju a mestu Trenčín. Akciovej 
spoločnosti Trenčianske minerálne vody ďakujeme 
za poskytnutie pitného režimu pre našich klientov  
i pre dobrovoľníkov pomáhajúcich pri organizovaní 
zbierky Biela pastelka. Vďaka patrí aj všetkým 
základ  ným a stredným školám z celého kraja, ktoré 
podporili úspešnú realizáciu verejnej zbierky Biela 
pastelka.

Náklady 2021  
Nákup materiálu, energií, opráv 6 595,14 €
Cestovné 1 121,92 €
Nákup služieb 11 957,50 €
Osobné náklady 59 017,87 €
Finančné náklady 367,28 €
Spolu 70 059,71 €

Nácvik 
používania 
telefónu so 
špeciálnou 
aplikáciou.

Práca s klientom pri 
rozvoji jeho zručností.

O poslaní 
Dňa bielej 
palice 
informuje
me vodi
čov aj 
prostred
níctvom 
letákov.

V roku 2021 
sme škôlka
rom vydali 
179 odpo
rúčaní na 
podrobnej
šie vyšetre
nie u oftal
mológa.

L. Riečická 
pomáha 
klientovi 
s výberom 
lupy  
a za úča ho 
do jej pou
žíva nia.
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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 (zastupovanie počas dlhodobej PN do mája 2021)
Renáta Danišová, sociálna pracovníčka (návrat po ukončení dlhodobej PN v júni 2021)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2021

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 0 0 0

Špecializované sociálne poradenstvo 220 796 1 303

Sociálna rehabilitácia 185 765 2 037

Sprievodcovská a predčitateľská služba 2 2 4

Požičiavanie pomôcok 2 2 3

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 317 1 565 3 346

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 220 796 1 303

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 4 7 8

  sociálnoprávne 60 142 229

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 132 252 537

  v oblasti vzdelávania 1 3 4

  v oblasti zamestnávania 2 3 6

  pre sociálne prostredie 134 368 474

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 15 17 40

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 4 4 5
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Vzdelávanie zamestnancov 
V roku 2021 prebiehal opakovací IT seminár, na 
ktorom si zamestnanci, ktorí daný akreditovaný 
kurz v minulosti absolvovali, prehĺbili vedomosti 
z tejto oblasti. Všetky zamestnankyne strediska sa 
zúčastnili školenia zameraného na efektívnu prácu 
s PC i webinára o zamestnávaní ľudí so zrako vým 
postihnutím. Pracovníčka Klaudia Zacharová ab  
solvovala akreditovaný kurz Zraková terapia pre in 
štruktorov sociálnej rehabilitácie. V októbri 2021  
sa celý tím krajského strediska zúčastnil celoslo
venského stretnutia odborných pracovníkov, obsa
hovo zameraného na prácu s klientmi trpiacimi  
Alzheimerovou chorobou, viacnásobným postih
nu tím a spôsoby práce s klientmi počas obdobia 
vyrovnávania sa so svojím znevýhodnením. 

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Krajské stredisko Trnava sa v roku 2021 uchádzalo 
o finančnú podporu z Dotačného programu mesta 
Trnava. Projekt s názvom: Možno inak, ale aj tak 
mo derne s plánovanou realizáciou v roku 2022 bol  
podporený čiastkou 1 600 €. Napriek skutočnosti, 

že aj v roku 2021 sme sa museli prispôsobiť zhorše
nej epidemiologickej situácii súvisiacej so šírením 
vírusu Covid19, sme naďalej pokračovali v realizácii 
programu Zdravé oči už v škôlke. Skríningové me
rania zraku sme vykonali v 22 materských školách. 
Zrakové parametre sme skontrolo vali 1 264 de ťom. 
166 škôlkarom boli zistené zrakové odchýlky a od
poručené vyšetrenie u detské ho oftalmológa.

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Každoročne sme ochotne a s radosťou organizovali 
prezentačné akcie pre školy, preventívne a infor
mačné aktivity pre spolupracujúce inštitúcie a širo
kú verejnosť. V roku 2021 sme z dôvodu zvýšenej 
opatrnosti a snahe zabrániť šíreniu vírusu Covid19 
pokračovali v obmedzení uvedených aktivít. 
Napriek tomu sme v snahe o osvetu v oblasti 
zrakového postihnutia uskutočnili prezentačnú 
akciu na základnej škole v obci Častá. Nevzdali sme 
sa ani informačnopreventívnej aktivity Biela palica 
2021. V spolupráci s dopravnou políciou sme sa 
nachádzali na priechodoch v mestách Trnava, 
Skalica, Hlohovec a Dunajská Streda. 

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 185 765 2 037
  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 24 95 353
  Sebaobsluha 13 23 71
  Nácvik práce s optickými pomôckami 13 16 47
  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 53 145 455
  Komunikácia 141 476 1 089
  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 4 10 21

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2021

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 292 981 1 294
Terénna služba 178 584 2 052
Pobyt 0 0 0
Spolu 317 1 565 3 346
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Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady 
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2021 poskytli 220 klientom a výška 
ekonomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 42 374,23 €. Hodinová sadzba na 1 ho
dinu poskytovania špecializovaného sociálneho 
poradenstva predstavuje sumu 10,65 Eur.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2021 
poskytli 185 klientom a výška ekonomicky opráv
nených nákladov na tento druh služby bola  
59 654,21 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu vykoná
vania sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 
10,00 €.
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 podporu a spoluprácu patrí  
Trnavskému samosprávnemu kraju a mestu Trna
va. Taktiež základným a stredným školám, ktoré 
svojou činnosťou podporili organizovanie verejnej 
zbierky Biela pastelka i dobrovoľníkom dopravno
výchovnej aktivity Deň bielej palice. 

Výnosy 2021  

Dotácia VÚC Trnava 86 400,00 €

Dotácia MPSVaR 10 755,16 €

Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 7 455,92 €

Spolu 104 611,08 €

Náklady 2021  

Nákup materiálu, energií, opráv 6 227,89 €

Cestovné 627,00 €

Nákup služieb 10 426,45 €

Osobné náklady 85 691,57 €

Finančné náklady 388,17 €

Odpisy DM 1 250,00 €

Spolu 104 611,08 €

Figurant so sprievodom počas Dňa bielej palice.

Zuzana Morávková vysvetľuje funkcie stolovej lupy.

Dobrovoľníčky z Pedagogickej a sociálnej akadémie 
blahoslavenej Laury v Trnave pravidelne pomáhajú 
pri realizovaní zbierky Biela pastelka.
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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 v Martine)

Poskytované služby

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2021

Druh služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Základné sociálne poradenstvo 68 68 85

Špecializované sociálne poradenstvo 589 1 461 1 994

Sociálna rehabilitácia 405 1 274 2 382

Sprievodcovská a predčitateľská služba 39 66 118

Požičiavanie pomôcok 8 18 32

Výcvik používania pomôcky 0 0 0

Celkový súhrn 677 2 887 4 611
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Vzdelávanie zamestnancov 
Začiatkom roka 2021 sa Bernadeta Cingelová zú  
častnila online seminárov IT Refresh so zamera ním 
na výber vhodnej asistenčnej technológie, kon  
figuráciu OS, či prácu s internetovými prehliadač
mi. Úrad ÚNSS pripravil pre zamestnancov webi  
nár Základy práce s PC, ktorého sa zúčastnili všetci 

zamestnanci KS ÚNSS Žilina. Eva Machovská absol
vovala online semináre zamerané na problemati
ku zamestnávania klientov so zrakovým postihnu 
tím. Bernadeta Cingelová a Eva Machovská si zvýši  
l i kvalifikáciu absolvovaním akredi tovaného kurzu  
Zraková terapia pre inštruktorov sociálnej rehabili
tácie. Zamestnanci KS ÚNSS Žili na sa zú čast nili 

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Špecializované 
sociálne poradenstvo Súhrn poskytnutých služieb 589 1 151 1 994

  pri vyrovnávaní sa s postihnutím 11 11 12

  sociálnoprávne 257 259 965

  pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 1 1 1

  v oblasti vzdelávania 17 31 44

  v oblasti zamestnávania 11 11 14

  pre sociálne prostredie 473 821 937

  pre úpravu fyzického prostredia klienta 3 3 2

  pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 8 14 20

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2021

Druh služby Poskytnutá služba Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Sociálna rehabilitácia Súhrn poskytnutých služieb 405 1 274 2 382

  Priestorová orientácia a samostatný pohyb 26 57 104

  Sebaobsluha 26 57 208

  Nácvik práce s optickými pomôckami 241 407 702

  Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 293 603 1 024

  Komunikácia 8 29 65

  Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 32 121 279

Štatistika členenia ambulantných a terénnych služieb v roku 2021

Miesto poskytnutia služby Počet 
klientov

Počet 
úkonov Hodiny

Ambulantná služba 643 2 249 2 853

Terénna služba 149 638 1 758

Pobyt 0 0 0

Spolu 677 2 887 4 611
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školenia o nových kompenzačných pomôckach pre 
zrakovo postihnutých od spoloč ností Tyflo comp 
a Touch & Speech. V novembri 2021 sa vedú ca KS 
ÚNSS Žilina Erika Kanátová zúčastnila Konfe  
rencie Slovenskej autority pre Braillovo písmo 
2021. Eva Machovská sa zúčastnila online školenia 
v rámci projektu Od vzdelávania k inklúzii. Všetci 
zamestnanci krajského strediska absolvovali celo
slovenské stretnutie odborných pracovníkov ÚNSS.

Aktivity krajského strediska
Projektové aktivity
Problémová situácia spôsobená pandémiou 
COVID19 sa odzrkadlila aj na programe Zdravé oči  
už v škôlke. Aj napriek tomu, že tento program ne
mo hol súvisle pokračovať po celý rok, sme v roku  
2021 navštívili 26 MŠ Žilinského kraja, kde sme 
preventívne skontrolovali zrak 1 436 deťom. Z uve  
deného počtu sme 288 deťom odporučili podrob
nejšie očné vyšetrenie u detského oftalmológa.

Prezentačné, preventívne a informačné 
aktivity
Vedúca KS ÚNSS Žilina je členkou sociálnej, byto
vej a zdravotnej komisie mesta Žilina a tiež bez
ba riérovej komisie mesta Žilina. Na pravidelných 
zasadnutiach spomínaných komisií sa snaží obha
jovať záujmy, práva a potreby zrakovo postihnu
tých obyvateľov a návštevníkov krajského mesta. 
Na základe spolupráce s Lions Clubom Žilina vzni
kol ešte v roku 2018 Fond adresnej pomoci,  
ktorého cieľom je finančná podpora nevidiacich  
a slabozrakých pri nákupe optických a kompenzač
ných pomôcok. V roku 2021 boli v rámci projektu 
podporení dvaja klienti čiastkou 250,39 €.

Hospodárenie

Ekonomicky oprávnené náklady
Služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
sme v roku 2021 poskytli 589 klientom a výška eko  
nomicky oprávnených nákladov na tento druh 
služby bola 62 212,75 €. Hodinová sadzba na 1 ho
dinu poskytovania špecializovaného sociálneho 
poradenstva predstavuje sumu 12,36 €.
Služby sociálnej rehabilitácie sme v roku 2021  
po skytli 405 klientom a výška ekonomicky 
oprávne ných nákladov na tento druh služby bola  
60 614,45 €. Hodinová sadzba na 1 hodinu vykoná
vania sociálnej rehabilitácie predstavuje sumu 
11,81 €.
Hodinové sadzby na jednotlivé druhy sociálnych 
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, Optike JaŠ, 
Optike D3R Martin, SPP – distribučnému centru 
Žilina, Slovenskému komornému divadlu Martin  
a Dopravnému podniku mesta Žilina.Výnosy 2021  

Dotácia VÚC Žilina 91 660,00 €
Príspevok ÚPSVaR Žilina 7 408,81 €
Príspevok ÚPSVaR Martin 7 408,82 €
Dotácia MPSVaR 6 864,12
Ostatné výnosy (dary, príspevky, 
dotácie, zbierkové aktivity) 15 743,09 €

Spolu 129 084,84 €

Náklady 2021  
Nákup materiálu, energií, opráv 9 951,75 €
Cestovné 1 667,36 €
Nákup služieb 10 767,16 €
Osobné náklady 101 985,25 €
Finančné náklady 787,93 €
Odpisy majetku 3 675,00 €
Príspevky iným subjektom 250,39 €
Spolu 129 084,84 €
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Priestor pre Bielu pastelku na VÚC v Žiline.

Program Zdravé oči už v škôlke 
má u rodičov pozitívnu odozvu. 
Od spokojnej mamičky malej 
Melindy sme obdržali takýto 
email, ktorý bol úspešne zdieľa
ný aj na sociálnych sieťach orga
nizácie: „Chcela by som sa vám  
zo srdca poďakovať. Ani sme ne  
tušili, že naša dcérka má refrakč
nú poruchu a až po vašej návšte 
 ve v materskej škole a násled
nom odbornom vyšetrení sme  
zistili, že Melinda bude naozaj 
potrebo vať okuliare. Takže, 
obrovská vďaka, robíte kus 
dobrej práce, pomáhate 
rodičom a ich deťom!”

Klient počas nácviku práce 
so špeciálnou sadou aplikácií 
CORVUS. 

Výuka práce s kompenzačnou po
môckou – klientka spoznáva hodinky  
s hlasovým a hmatovým výstupom.

Deti z MŠ Dolná Tižina si meranie zraku veľmi užili. 

Odmenený zodpovedný vodič 
z akcie Biela palica 2021.
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ÚNSS bola založená ustanovujúcim zjazdom 7. ap
ríla 1990 v Bratislave ako občianske združenie. Od 
svojho vzniku združuje na základe dobrovoľnosti 
nevidiacich a slabozrakých ľudí bez ohľadu na 
vek – dospelých i deti, ich rodičov, príbuzných, 
priateľov a priaznivcov. Hlavnými cieľmi pri zakla  
da ní organizácie boli dôsledná obhajoba a presa
dzovanie záujmov a potrieb ľudí so zrakovým pos
tih nutím i zriadenie špecifických sociálnych služieb. 

Organizačná štruktúra ÚNSS
Z organizačnej štruktúry ÚNSS, ktorá sa nachádza 
v úvodnej časti výročnej správy, vyplýva, že naj
vyš  ším orgánom ÚNSS je zjazd. Tvoria ho delegáti 
volení na krajských zhromaždeniach. Zjazd volí  
Ústrednú radu (ÚR), ktorá riadi organizáciu v štvor
ročnom období medzi zjazdami. Delegáti volia aj 
ústrednú kontrolnú komisiu.
Ako ďalej zobrazuje organizačná štruktúra, pod ÚR 
patrí aj tzv. výkonná a spolková zložka. Výkonnú 
zložku tvoria odborní zamestnanci poskytujúci 
špecifické služby podrobne prezentované v pred
chádzajúcich kapitolách. Spolkovú zložku tvoria 
dobrovoľní členovia občianskeho združenia orga
nizovaní v 52 základných organizáciách (ďalej len 
ZO) pôsobiacich na celom území Slovenska.
Najvyšším orgánom ÚNSS na krajskej úrovni je 
krajské zhromaždenie (ďalej len KZ). Koná sa raz za 
dva roky a tvoria ho delegáti zvolení na členských 
schôdzach ZO. Delegáti na KZ volia krajskú radu 
a Krajskú kontrolnú komisiu, ktoré vykonávajú 
svoju činnosť v období medzi KZ.
V roku 2021 sa mal uskutočniť 9. zjazd a KZ ÚNSS 
preložené z roku 2020. Z dôvodu pretrvávajúcej 
nepriaznivej pandemickej situácie sa však rokova
nia týchto vrcholných orgánov nepodarilo zreali
zovať. Po vyše dvojročnej prestávke sa nám počas 
prechodného uvoľnenia, v letných mesiacoch, po
darilo zorganizovať členské schôdze vo väčšine ZO.

Členovia základných organizácií 
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 člen
ských príspevkov, organizovanie aktivít na miestnej 
úrovni. Najvyšším orgánom ZO je členská schôdza. 
Musí sa uskutočniť aspoň raz ročne a jej úlohou je 
schvaľovať dokumenty ZO, ako sú správy o činnosti 
a hospodárení, kontrolná správa, plán činnosti, roz  
počet a na dvojročné funkčné obdobie sa volí vý  
bor, ktorý riadi ZO v čase medzi členskými schôdza
mi. K 31. 12. 2021 je v ÚNSS evidovaných 2 886 
členov.

Štruktúra členov ÚNSS z hľadiska 
stupňa poškodenia zraku
Ako sme uviedli v predchádzajúcich kapitolách, 
ÚNSS poskytuje svoje sociálne služby nevidiacim 
a slabozrakým klientom bez ohľadu na členstvo 
v organizácii. Pre klienta ÚNSS je však členstvo 
v organizácii prínosom, istou pridanou hodnotou, 
ktorá mu okrem života v komunite poskytuje 
príležitosť vyjadrovať sa k problematike ľudí so 
zrakovým postihnutím a aktívne sa zúčastňovať na 
jej riešení.
Presná evidencia členskej základne nám pomáha  
definovať priority pri riešení problémov, sprístup
ňovaní špecifických informácií, rozhodovaní o za
meraní organizovaných podujatí a pri zohľadňo
vaní prípadných obmedzení (v pohybe, stravovaní 
a podobne). Našimi členmi sú aj ľudia s kombinova
ným zdravotným postihnutím. Z celkového počtu 
našich členov tvorili ľudia s poškodením sluchu  
(nepočujúci a nedoslýchaví) 8,25 %, ľudia odkázaní  
na invalidný vozík 0,85 %, ľudia s iným telesným 
postihnutím 6,50 %. Cukrovkou, ktorá je v mnohých 
prípadoch príčinou trvalej zrakovej indispozície, 
tr pí až 10,63 % našich členov, preto pravidelne 
organi zujeme rehabilitačné pobyty pre nevidiacich 
a slabo zrakých diabetikov. Percen tuálne zastúpenie 
členov s jednotlivými typmi zrakového postihnutia 
uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Spolková činnosť

Stupeň zrakového postihnutia Podiel v %
Nevidiaci 8,92
Prakticky nevidiaci 33,03
Slabozrakí 37,51
Bez zrakového postihnutia 20,53
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Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa 
čle novia základných organizácií v obmedzenej 
mie re a pri dodržaní všetkých nariadení stretávali. 
Pokiaľ to bolo možné tradične, ak to situácia nedo
voľovala, zvolili online formu.

Vo svete piatich čiar
Minulosť i prí tomnosť ľudovej hudobnej kultú ry na  
Slovensku zachytené v prednáške Petra Jantoš čia  

ka a v nástrojoch, ikonografických materiá loch  
a fil mových ukáž kach ich výroby. Tak to stálo v pro
gra me KR ÚNSS Bratislava na jedno augustové 
predpoludnie. Múzeum ľudovej umeleckej výroby 
totiž pri príleži tosti 75. výročia vzniku ÚĽUVu 
otvorilo výstavu Majstri hudobných nástrojov – 
hudobné nástroje v ľudovej kultúre na Slovensku. 
V rámci výstavy bol pre ľudí so zrakovým 
postihnutím pripravený špeciálny workshop. 
Výnimočnosť expozícii dodali nielen samotné 
historické zbier ko vé predmety či diela dneška, ale 
aj 3D modely vybraných exponátov s popisom 
v Braillovom písme i sprievodca v tomto písme.

Po Covide v pohybe
V ZO Lučenec obnovili pandé miou prerušené kon
takty i väzby a dopriali čosi pozitívne nielen telu, 
ale i duši. V rámci prvej časti projektu s názvom 
Po Covide v po hybe sa členovia poprechá dzali 
v botanickej záhrade v Koši ciach, po náučnom 
včelárskom chodníku a navštívili i mini ZOO.  
Po prehliadke sa presunuli do cen tra mesta k 
najstaršej spie vajúcej fontáne v Čes kosloven sku. 
V druhej časti aktivity sa pod vedením skúsených 
lektoriek učili pri cvičení správne dýchať, zistili, 
prečo je dôležité dodržiavať pitný režim aj ako si 
uvoľniť krčnú, hrudnú i driekovú chrbticu.

Vekové rozpätie členov ÚNSS
Štruktúrovaná evidencia členov napomáha stano
viť priority aktivít ÚNSS. Musíme zohľadňovať aj ve
kovú štruktúru organizácie. Vekový priemer členov 
ÚNSS je takmer 65 rokov. Mladí ľudia vo vekovom 
rozpätí 18 až 35 rokov predstavujú 4,2 %. Poznáme 
mnoho vzdelaných a úspešných mladých ľudí, ktorí 
nemajú potrebu organizovať sa a sú presvedčení, 
že veci, ktoré potrebujú k životu, si dokážu zabez
pečiť sami. Každodenná prax však dokazuje, že 
pokiaľ chcú občania niečo presadiť, musia sa spojiť. 
Preto je zámerom ÚNSS organizovať špecifické 
projekty zamerané na deti a mládež. Situácia v roku 
2021 však všetky snahy zmarila.

Ďalšie štatistické údaje
Priaznivé číslo nevykazuje ani gramotnosť našich 
členov. Len necelých 20 % nevidiacich a prakticky 
nevidiacich členov ÚNSS ovláda Braillovo písmo. 
V rámci sociálnej rehabilitácie kladieme dôraz na 
jeho výučbu a na jeho dôležitosť upozorňujeme aj 
rôznymi propagačnými podujatiami. V roku 2021 
sme však museli zabudnúť na podujatia, akými sú 
napríklad Braillovská olympiáda. Za úspech však 
považujeme, že napriek prerušeniu Európskej súťa 
 že braillovských esejí sa nám podarilo zorganizovať  
autorskú súťaž na národnej úrovni. Mimoriadnym  
prínosom v propagácii Braillovho písma je z nášho 
pohľadu vytvorenie Slovenskej autority pre Braillo 
vo písmo. Spoluprácu s týmto inštitútom približu
jeme v kapitole venovanej práci oddelenia CETIS.

Z regionálnych aktivít našich členov
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Nechajme sa prekvapiť
Tak znel názov projektu základnej organizácie 
Námestovo. Členky výboru pre ostatných členov 
prichystali 4 prekvapenia. Prvým bola návšteva 
obce Klin, nad ktorou sa týči socha Ježiša Krista 

a od roku 2009 aj socha modliaceho sa svätého ot
ca Jána Pavla II. Druhým prekvapením bola plavba 
po Oravskej priehrade, kde mali niektorí členovia 
možnosť vidieť, iní počuť obyvateľov Vtáčieho os
trova a navštíviť Slanický ostrov umenia so zaují
mavými expozíciami. 
Jazda motorovou drezinou po Oravskej lesnej 
železnici, návšteva vyhliadkovej veže a prehliadka 

Medzi unikátnymi rastlinami. 

Oddych pri fontáne v Košiciach. 

Socha Ježiša Krista na vrchu Grapa.

Spoločná fotografia členov výpravy pod hlavičkou 
ZO Námestovo.
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dobových fotografií a dokumentov, či modelov 
lesných dopravných prostriedkov – to je len malá 
ochutnávka tretieho prekvapenia. Tým posledným 
bola návšteva dreveného gotického kostola Všet
kých svätých, ktorý je zaradený do Zoznamu sve
to vého dedičstva UNESCO.

ZO Nitra cvičila
Ľudia so zrakovým postihnutím majú objektívne 
sťažený prístup k cvičeniu v posilňovniach a vše
obecne k zdravému pohybu. Členovia ZO Nitra sa  
to rozhodli zmeniť a zrealizovali projekt Kondičné 
cvičenie. Nakúpili fit lopty, ľahké činky a iné  
potrebné športové vybavenie a počas štyroch 
mesiacov sa raz do týždňa stretli, aby pod 
vedením pen zionovanej rehabilitačnej sestry 
Štefánie Dianovej precvičili celé telo. Cvičenia 
boli pripravené s ohľa dom na vek a zrakové 
postihnutie účastníkov.

ZO Čadca pre malých i veľkých
Členovia ZO Čadca zorganizovali 2 projekty. Prvý,  
s názvom Dotknúť sa prírody, bol určený najmen
ším členom. Počas trojdňového prázdninového 
pobytu sa deti dozvedeli, ako pomocou zraku, 
hmatu a čuchu rozoznávať lúčne kvety, či listnaté 
a ihličnaté stromy. Hľadali huby, oberali maliny 
alebo čučoriedky. Učili sa rozoznávať hlasy vtá kov 
a tiež orientovať sa v lesnom prostredí. Vďaka  

náučnému lesnému chodníku sa drobci obozná
mili so vznikom a ochranou lesa.
Dospelým bol určený projekt Na slovíčko...  
Gro projektu spočívalo v zorganizovaní série online 
prednášok s odborníkmi na zrakové postihnutie. 
Spektrum tém obohatili aj o problematiku fyziote
rapie. Odborníčka z Beskydského očného centra 
účastníkom pripravila prednášky o najbežnejších 
očných ochoreniach. Od fyzioterapeutky sa 
dozvedeli, aké úľavové polohy a techniky využiť pri 
rôznych akútnych i chronických bolestiach chrbtice 
a aké typy masáží sú pre danú situáciu vhodné.

Kolkársky turnaj
Kolky sú jedným z mála športov, ktoré sú dostupné  
aj ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. Členovia 
ZO Galanta zorganizovali kolkársky turnaj, ktorý sa 
uskutočnil v Piešťanoch. Zúčastnilo sa ho 32 hrá
čov a asistentov nielen zo Slovenska, ale aj z Čes kej 
republiky. Súťažilo sa podľa pravidiel SAZPŠ  
(Slovenská asociácia zrakovo postihnutých špor
tovcov) v piatich kategóriách podľa zrakových 
kritérií.

Bezpečnosť na internete
Krajská rada v Košiciach si pozvala odborníka na  
bezpečnosť zo spoločnosti ESET, aby ľudí so zrako
vým postihnutím oboznámil s bezpečnostnými 
hrozbami a útokmi, ktoré na nich číhajú pri práci  
s počítačom a mobilným telefónom. Priestor 
veno val nebezpečným emailom, práci s heslami, 
podvodným dokumentom, či správam na sociál
nych sieťach, ale napríklad aj útokom, ktoré zne
uží vajú priamo služby prístupnosti v zariade niach 
so systémom Android.

Večer si deti krá  
tili chvíle pri re
liéfnom pexese  
z dielne Sloven
skej biblickej 
spoločnosti, 
ktoré má návod 
aj v Braillovom 
písme. (foto: Eva 
Gregušová)

Výletníci na stanici Oravskej lesnej železnice. 
(foto: Eva Gregušová)
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Legislatívne aktivity našej organizácie výraz
ne ovplyvnili plány vlády zamerané na roz
siah le zmeny v zákonoch v rámci sociálnej 
oblasti. Ide však o dlhodobé zámery, ktoré sa 
do legislatívy premietnu až v nasledujúcich 
rokoch.

Dôchodkové poistenie
Počas celého minulého roka sa Ministerstvo prá
ce, sociálny vecí a rodiny SR (MPSVaR) usilovalo 
zaviesť do dôchodkového systému poskytovanie 
tzv. rodičovského bonusu (rodičovského dôchod
ku) ako formu odmeny rodičom za vychovanie 
detí, vyplácaného z odvodov na dôchodkové 
poistenie zárobkovo činnými osobami. S týmto 
zámerom sme vyslovili nesúhlas, najmä z dôvodu, 
že v systéme sa vôbec nepočítalo s rodičovským 
bonusom pre rodičov, ktorých deti sú zdravotne 
postihnuté do tej miery, že im ich zdravotný stav 
neumožňuje vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť, 
a teda nie sú platiteľmi poistného na dôchodkové 
poistenie. Uvedený zámer napokon vláda 
neschválila. Vzhľadom na to, že takáto možnosť je 
zakotvená v Ústave SR, až nasledujúce roky ukážu, 
aká bude konkrétna legislatívna úprava.

Jednotný posudkový systém 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny začalo 
už v roku 2020 pracovať na reforme sociálneho 
systému. Ako prvú úlohu prioritne riešilo zavede
nie jednotného posudkového systému pre posu
dzovanie nárokov občanov v oblasti kompenzácií 
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postih nutia a pre posudzovanie odkázanosti 
občanov na poskytovanie sociálnych služieb. 
Počiatočnú spoluprácu so zástupcami organizácií 
občanov so zdravotným postihnutím, ktorí na 
výzvu ministerstva vypracovali modifikáciu navr
ho vaného systému posudzovania prevzatého 
od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 
MPSVaR začiatkom roku 2021 dočasne prerušilo  
s odôvodnením, že spolupráca bude obnove ná 

až po vypracovaní konkrétneho návrhu minis
terstvom práce. Zapojili sme sa tiež do prípravy 
nového zákona o osobnom dôchodkovom 
produkte, ktorý bol prijímaný za účelom podpory 
a motivácie ľudí k dobrovoľnému dôchodkovému 
sporeniu v III. pilieri, na čo má slúžiť predovšetkým 
štátna dôchodková prémia.

Podpora v čase skrátenej práce
Napriek počiatočnému nesúhlasu MPSVaR sa nám 
podarilo presadiť poskytovanie podpory v čase 
skrátenej práce vzťahujúce sa na zamestnancov 
so zdravotným postihnutím s mierou poklesu 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac 
ako 70 %.
 
Stratégia dlhodobej starostlivosti 
Po dlhých, niekoľkoročných prípravách, do kto
rých sa aktívne zapojila i ÚNSS a rokovaniach me
dzi ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny  
a ministerstvom zdravotníctva bola vládou SR 
schválená Stratégia dlhodobej starostlivosti, 
ako základný predpoklad prepojenia zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti o občanov odkázaných na 
dlhodobú starostlivosť. 

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia
Do medzirezortného pripomienkového konania 

Rok prípravy rozsiahlych zmien
v sociálnej oblasti



48 Výročná správa 2021   •   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

bol predložený návrh zákona, ktorým sa mení zá
kon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia. K návrhu záko  
nu sme predložili niekoľko zásadných 
pripomienok. 
Podarilo sa nám presadiť predĺženie lehoty na 
zakúpenie, resp. úpravu osobného motorového 
vozidla, ak ho nemožno kúpiť alebo upraviť z dô
vodov na strane výrobcu, predajcu, distribútora, 
sprostredkovateľa predaja alebo úpravy vozidla,  
a to až na 12 mesiacov odo dňa poskytnutia tohto 
peňažného príspevku.
Žiaľ, viaceré naše pripomienky (poskytovanie 
príspevku na opatrovanie bez ohľadu na sociálne 
postavenie fyzickej osoby zabezpečujúcej opatro
vanie, poskytovanie príspevku na cenovo vysoko 
náročné kompenzačné pomôcky a v prípade psa  
so špeciálnym výcvikom aj osobám s ŤZP s príj
mom nad 5násobok životného minima, či poskyt
nutie príspevku na kúpu motorového vozidla aj za 
účelom cesty do rehabilitačného strediska) sa nám 
napriek enormnej snahe v rozporovom konaní 
nepodarilo presadiť. Mnohé odmietavé odpovede 
ministerstva vychádzali z deklarovaných limitov 
štátneho rozpočtu.

Inšpekcia v oblasti sociálnych vecí
Azda najkontroverznejší návrh zákona, ktorý vzi
šiel z dielne MPSVaR na konci roka 2021, je zákon 
o inšpekcii v sociálnych veciach. Tento zákon 
si dal za cieľ vytvoriť funkčný systém kontroly 
nad dodržiavaním zákona zo strany subjektov 
poskytujúcich sociálne služby, pôsobiacich na 
úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia, resp. vykonávajúcich 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociál nej 
kurately, ďalej zvýšiť kvalitu sociálnych služieb  
a zabezpečiť ochranu najzraniteľnejších skupín 
obyvateľstva. Tento zákon bol ako celok podrobe
ný silnej kritike predovšetkým z radov poskytova
teľov sociálnych služieb, nakoľko jeho úprava je 
nastavená tak, že výrazne sťaží poskytovanie a 
dostupnosť sociálnych služieb pre občanov, ktorí 
sú na ňu odkázaní. Odzneli námietky, že podľa 
Plánu obnovy SR nie je nutné, aby Slovensko vy
pracovalo nové štandardy, ale reformu v sociál

nych službách. Navyše, štandardy boli robené  
narýchlo, zákon sa pripomienkoval v obmedze
nom čase a online priestore. Zákon sa nestretol 
s prijatím ani po jeho prepracovaní ministerstvom. 
Napriek tomu bol posunutý na rokovanie vlády. 
Až čas ukáže, ako sa tento zákon etabluje, pričom 
však už teraz môžeme očakávať isté problémy 
v súvislosti s jeho aplikáciou v praxi.

Dobrovoľnícka činnosť
V uplynulom roku sa realizovali i legislatívne zme 
 ny v zákone o dobrovoľníctve, v rámci ktorých 
sme presadzovali, aby zákon obsahoval detailnej
šiu a komplexnejšiu právnu úpravu, ktorá bude  
v súlade s aplikačnou praxou. Navrhovali sme 
úpravu týkajúcu sa nielen dobrovoľníckej činnosti, 
ale aj dobrovoľníckych a zodpovedných inštitúcií, 
tiež aby zákon reflektoval medzinárodné dohody 
a platné dokumenty EÚ zakotvujúce základné 
zásady dobrovoľníckej činnosti, ako je zásada 
humanity, neutrality, nestrannosti a nezávislosti. 
Ďalší vývoj legislatívneho procesu ukazuje, že 
mnohé veci sa nám darí presadzovať, čomu sme 
nesmierne radi, nakoľko dobrovoľníctvo má 
nezastupiteľné miesto v spoločenskom živote.

Stavebné zákony
V uplynulom roku boli Úradom vlády SR pridané 
do druhého medzirezortného pripomienkového 
konania nové stavebné zákony, a to zákon 
o územ nom plánovaní a zákon o výstavbe. Aktív
ne sme sa zapojili do pripomienkových konaní, 
pričom viaceré naše návrhy boli akceptované či 
už úplne alebo čiastočne, a to od zahrnutia pojmu 
bezbariérové užívanie stavieb, cez zabezpečenie 
požiadaviek bezbariérového užívania stavieb 
a zahrnutia požiadaviek bezbariérovosti do vše
obecných technických požiadaviek na stavby,  
zavedenie certifikácie stavieb z hľadiska 
bezbarié rovej prístupnosti a ich univerzálneho 
navrhovania, až po zavedenie kontrolných mecha
nizmov na dodržiavanie požiadaviek prístupnosti 
a bezbariérovosti po celú dobu životnosti stavby. 
V rámci medzirezortného pripomienkového 
konania sa organizáciám občanov so zdravotným 
postihnutím nepodarilo do návrhu zákona 
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o výstavbe presadiť posudzovanie projektov navr
hovaných stavieb špecializovanými odborníkmi 
na bezbariérovú výstavbu.

Bytová politika 2030
V uplynulom roku sme sa intenzívne podieľali  
i na príprave viacerých nelegislatívnych materiá
lov, ako je materiál Ministerstva dopravy a výstav  
by SR Bytová politika 2030, kde sme v rámci pri
pomienok kládli dôraz na zlepšenie podmienok  
bývania osôb so zdravotným postihnutím, podpo
ru budovania bezbariérových a upraviteľných by
tov i podporu nájomných bytov pre mladé rodiny. 

Inkluzívne vzdelávanie
V rámci materiálu Stratégia inkluzívneho vzdeláva
nia z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu sa nám podarilo presadiť potrebu garan
tovať práva detí so zdravotným postihnutím 
na prístup k vzdelaniu. Taktiež potrebu rozvíjať 
u týchto žiakov špeciálne kompenzačné zručnosti, 
zabezpečiť im odlišný prístup k niektorým častiam 
vyučovaných predmetov (napr. výučba čítania  
a písania Braillovho písma, porozumenie a tvorba 
reliéfnej grafiky a podobne), ale i nevyhnutnosť 
spolupráce škôl a školských zariadení s občiansky
mi združeniami a tretím sektorom. Presadili sme 
aj zapracovanie informácií o potrebe vytvorenia 

poradenských systémov v školstve a zabezpečenia 
vysokej odbornosti zamestnancov zariadení 
poradenstva a prevencie. 
Taktiež sme sa zapojili do prípravy medzinárod
ných dokumentov, naprí klad Nariadenie Európ
skeho parlamentu a Rady EÚ, ktorým sa zriaďuje 
Sociálnoklimatický fond.

Z legislatívneho hľadiska sme sa venovali nielen 
sociálnej oblasti, ale aj školskej, výchovno
vzdelávacej, publikačnej, zdravotníckej, 
mediálnej a mnohým ďalším. 
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Centrum technických a informačných služieb  
(CETIS) je špecializované pracovisko ÚNSS,  
ktorého poslaním je vzdelávanie a poraden
stvo pre ľudí so zrakovým postihnutím v oblas
ti informačných technológií (IT) a ich využíva
nie pri vzdelávaní, zamestnávaní a podpore  
nezávislého života. Ide najmä o  sprístupňo  
vanie informácií, informačnokomunikač
ných technológií, ako aj rozvoj schopností 
potrebných na ich využívanie.

Počítačové kurzy a nácvik práce 
s technicky náročnými pomôckami
V roku 2021 sme obnovovali akreditáciu Kurzu  
informačných technológií pre zrakovo postihnu
tých na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny. 
Inštruktori IT kurzov v minulom roku školili 252 
klientov v oblasti nácviku práce s technicky 
náročnými pomôckami, čo zahŕňa používanie 
mobilných telefónov s hlasovým výstupom, či 
zväčšovacím programom, výučbu v konkrétnych 
oblastiach práce s počítačom a elektronickými 
čítacími lupami. Pripravili a publikovali sme 
príručky pre inštruktorov IT so zameraním na 
funkcie asistenčných technológií JAWS, NVDA, 
Fusion a Zoomtext. Vyhotovili sme materiály 
zaoberajúce sa využívaním pokročilých funkcií 
čítačov obrazovky, výberu vhodného mobilného 
telefónu a prispôsobeniu zobrazovania počítačov 
a mobilných telefónov pre slabozrakých 
používateľov.

Interné školenia pre zamestnancov
Pre zamestnancov ÚNSS sme zrealizovali dve  
školenia o kompenzačných pomôckach. Koncom 
roka 2020 sa začalo a v roku 2021 sa ukončilo 
opakovacie školenie určené inštruktorom IT pre 
zrakovo postihnutých zamerané na opakovanie, 
prehĺbenie a odovzdávanie vedomostí. 
V závere roka sa uskutočnil jeden webinár pre IT 
inštruktorov zameraný na využívanie pokročilých 
funkcií čítačov obrazovky.

Sprístupňovanie internetových stránok  
a softvéru
Naďalej sme sa intenzívne venovali poradenstvu 
v oblasti sprístupňovania webových stránok  
a informácií na internete. Dlhodobo spolupracuje
me na sprístupňovaní internetových sídiel verejnej 
správy. Tradične vyhodnocujeme prístupnosť 
webových sídiel obcí, miest a samosprávnych 
krajov pre súťaž Zlatý erb, v roku 2021 ich bolo 
74. Súťaž má aj motivačný vplyv, čo sa prejavuje 
systematickým zvyšovaním úrovne prístupnosti 
webových sídiel samosprávnych krajov, miest 
i obcí pre užívateľov so zrakovým postihnutím.

Označovanie liekov Braillovým písmom
Už 17 rokov (od roku 2005) systematicky poskytu
jeme farmaceutickým firmám poradenstvo pri 
povinnom popisovaní liekov Braillovým písmom, 
čo zásadne zvyšuje nezávislosť nevidiacich ľudí pri 
ich používaní. V roku 2021 sme vydali 6 protokolov 
o prepise názvov liekov do Brail lov ho písma. 
Dôsledkom nášho pôsobenia postupne klesá 
počet žiadostí, mnohé farmaceu tické firmy si už 
vedia prepis zabezpečiť aj samé.

Rozvoj Blindrevue.sk
V roku 2021 sme pokračovali v uverejňovaní 
článkov a návodov na stránkach elektronického 
časopisu Blindrevue.sk. Celkovo sme za rok 2021 
 uverejnili 84 článkov. Venovali sme sa rôznym 
témam so zreteľom na praktický prínos a spraco
vanie návodov tak, aby používatelia so zrakovým 
postihnutím mali v bežnom živote čo najširšie 
možnosti pri využívaní počítačov, mobilných 
telefónov a rôznych aplikácií. Pokračovali sme  
v spolupráci s externými prispievateľmi.

Intranet ÚNSS
Pokračovali sme vo vylepšovaní Intranetu ÚNSS,  
ktorý je v súčasnej podobe rozdelený na 2 časti – 
jedna obsahuje dokumenty dôležité pre prácu 
krajských stredísk ÚNSS, druhá časť je určená  

CETIS – informačné technológie 
pre zrakovo postihnutých 
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predsedom a sekretárom krajských rád organizá
cie. Zmyslom intranetu je urýchliť vyhľadanie  
i stiahnutie dokumentov, ktoré naši pracovníci 
a kolegovia potrebujú k práci. V roku 2021 sme 
pokračovali v rozširovaní množstva materiálov 
dostupných cez intranet uverejňovaním vlastných, 
CeTISom produkovaných dokumentov, ako aj 
materiálov pripravovaných inými zložkami či 
oddeleniami ÚNSS.

Softvér na tvorbu braillových knižníc  
pre elektronické kompenzačné pomôcky
Spolupracujeme na projekte na tvorbu aplikácie, 
ktorá umožní definovať a aj generovať softvérové 
knižnice s pravidlami pre preklad textu  
do Braillovho písma. Softvér umožní aj nevidiace
mu používateľovi definovať prekladové pravidlá  
a vytvoriť ich v podobe použiteľnej v elektronic
kých kompenzačných pomôckach pracujúcich 
s Braillovým písmom. Poskytovali sme konzultácie 
zhotoviteľovi a následne sme sa zúčastnili na 
testovaní prototypov aplikácie.

Slovenská autorita pre Braillovo písmo
Pracovník oddelenia CETIS Ján Podolinský je zá s
tupcom Únie nevidiacich a slabozrakých Sloven ska 
v Rade Slovenskej autority pre Braillovo písmo.  
Jej úlohou je kodifikovať Slovenské Braillovo 
písmo, a tak zjednotiť jeho používanie na Sloven
sku. V roku 2021 SABP finalizovala Základnú príruč
ku prepisu do slovenského Braillovho písma. 

V závere roka sme sa zúčastnili na konferencii 
organizovanej SABP, kde sme tiež prezentovali 
diskusný príspevok.

Projekt EDI
Aj v roku 2021 sme sa zapojili do prác na medzi
ná rodnom projekte EDI (From Education To 
Inclusion), ktorý je zameraný na odstraňovanie 
informačných, architektonických i komunikač ných 
bariér. 

Projekt Používame asistenčné technológie  
pri práci na počítači a mobilnom telefóne
V rámci projektu financovanom spoločnosťou 
SKNIC prostredníctvom Nadácie Pontis sme 
vytvorili sériu edukačných videí zaoberajúcich 
sa asistenčnými technológiami. Výučbové videá 
sú dostupné na platformách YouTube a Vimeo 
a články o projekte sú uverejnené na Blindrevue.sk 
i na stránkach ÚNSS. Projekt sme úspešne ukončili 
v závere roka 2021.

V roku 2021 pribudlo 
na Blindrevue.sk 
množstvo článkov 
určených čitateľom 
so zrakovým 
postihnutím.
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V uplynulom roku sme v rámci Oddelenia 
archi tektonických a dopravných bariér posúdili  
a vydali záväzné stanoviská z hľadiska osôb so 
zrakovým postihnutím ku 247 projektom pre 
stavebné konanie, k 181 projektom pre územné 
konanie a zúčastnili sa 62 kolaudačných 
konaní. V prípade potreby bolo projektantom 
poskytnutých vyše 90 konzultácií.

K najvýznamnejším projektom, ktoré sme posu
dzo vali a vyjadrovali sa k nim, patrila výrazná pre  
stavba Autobusovej stanice Nivy v Bratislave. V rám 
ci Banskobystrického kraja bola zásadná úprava 
železničnej stanice a jej okolia vo Zvolene, ale aj 
tzv. Špacírka popri rieke Hron v Banskej Bystrici. Na 
východe Slovenska výstavba Obchodného domu 
Siko v Košiciach.

Z metodickej činnosti
Naše oddelenie sa opäť aktívne zapojilo do projek
tu Od vzdelávania k inklúzii (EDI  From Education 
To Inclusion) v rámci schémy Erasmus+. Počas ško
lení určených zástupcom štátnej a verej nej správy 
i nevidiacim a slabozrakým lídrom sme približo vali 
našu agendu zameranú na debarieri záciu prostre 
dia. Účastníkom sme počas online prednášok 
vysvetľovali, čo je pre ľudí so zrakovým postihnu
tím bariérou, akým spôsobom pomáhajú vodiace 
línie v prostredí, kde nájdu oporu v legis latíve, ako 
podporiť odstraňovanie bariér vo svojom okolí.

Z osvetovej činnosti
Počas roka radi prijímame pozvania do médií 
a relá cií venovaných téme odstraňovania architek
tonických bariér. Zúčastnili sme sa nahrávania pod
castu s názvom Zracast, kde sme hovorili o barié
rach z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím. 
Spolupodieľali sme na výrobe komentovanej ob
hliadky Autobusovej stanice Nivy pre rozhlasovú 
reláciu RTVS Dotyky. Poskytli sme rozhovor  
pre Bra tislavskú televíziu k výstave Cesta svetla 
ŠPECIÁL.

Spolupráca
Spolu s pracovníkmi ďalších organizácií zastupujú
cich ľudí s rôznym typom zdravotného postihnutia 
sme absolvovali sériu stretnutí s Magistrátom 
hlavného mesta SR Bratislavy. V rámci projektu 
Prístupná Bratislava sa kompetentní snažia nájsť  
optimálne riešenia ako zlepšiť prístupnosť hlavné
ho mesta. Téme odstraňovania bariér v mestskom 
prostredí sme sa venovali aj v rámci spolupráce 
s Metropolitnými inštitútom Bratislavy.

Odstraňujeme architektonické
a dopravné bariéry

Detail ovláda
cieho pa nela 
vo výťahu. 
Vedľa tlačidiel 
sú umiestne né 
reliéfne číslice  
i v Braillovom 
písme.

Chodník pre chodcov a cyklistická cestička odde le
ná špeciálnym varovným pásom. Smerom k chodní
ku je orientovaný vodiaci povrch a k cestičke zasa 
varovný.
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Program Zdravé oči už v škôlke realizujeme 
pod hlavičkou našej organizácie od roku 2014. 
V roku 2017 sa k nám so svojou podporou pri  
pojilo OZ BILLA ľuďom. Odvtedy naši kolego
via skontrolovali zrak viac ako 65 000 deťom 
v materských školách po celom Slovensku.

Program Zdravé oči už v škôlke je zameraný na 
škôlkarov, pretože zrak dieťaťa sa najdynamickej
šie vyvíja práve v období od 3 do 6 rokov a záro
veň najoptimálnejšie reaguje na prípadnú liečbu. 
Problémom je, že dieťa nedokáže povedať, že 
dobre nevidí, a ani rodič či učiteľ nemusí nič spozo
rovať. Práve preto je tu náš program Zdravé oči už 
v škôlke. Odbornou garantkou je primárka Kliniky 
detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH MUDr. Beáta 
Bušányová. Merania vykonávajú pracovníci Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomocou 
binokulárneho autorefraktometra. Skríningové 
merania sú rýchle, bezkontaktné a bezbolestné. 
Navyše sú realizované v známom prostredí a bez 
strachu z bielych plášťov.
Rok 2021 bol negatívne ovplyvnený pandémiou 
koronavírusu, ktorá program dočasne pozastavila. 
Do materských škôl sme sa opäť vrátili v polovi
ci mája 2021. Dovedna sme navštívili 263 mater
ských škôl v 159 mestách a obciach v rámci celého 
Slovenska. Naši odborní pracovníci skontrolovali 
zrakové parametre 13 373 deťom.

Našu snahu oceňujú aj rodičia
Počas meraní sme zistili, že až 2 187 detí má nejaký 
zrakový problém a od poručili sme im podrobnej
šie vyšetrenie oftalmológom. Percentuálne išlo 
o 16 % skontrolovaných škôlkarov. O to viac nás 
teší, ak našu prácu pozitívne hodnotia aj samotní 
rodičia.
Manželia Borskí, rodičia malej Tamarky, nám napí
sali: „Chceme sa veľmi pekne poďakovať Únii nevi  
diacich a slabozrakých Slovenska, najmä Krajské
mu stredisku ÚNSS v Banskej Bystrici za aktivitu 
pri vyšetrovaní očiek našich detí v škôlkach. Ani 
nám nenapadlo, že naša dcérka Tamarka môže 
trpieť astigmatizmom. Prvotný šok vystriedal veľký 
pocit úľavy a vďačnosti, že sa na to prišlo v takom 
ranom veku a Tamarke okuliarky skvalitnia život. 
Ďakujeme!”
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Bratislavský 3 136 529 17 63 20
Nitriansky 2 161 393 18 35 16
Banskobystrický 1 797 182 10 34 26
Košický 1 197 273 23 27 20
Žilinský 1 436 288 20 28 26
Trenčiansky 1 141 179 16 29 18
Prešovský 1 241 177 14 25 13
Trnavský 1 264 166 13 22 20
Spolu 13 373 2 187 16 263 159

Prehľad počtov nameraných detí podľa krajov

 Zdravé oči už v škôlke 

Skríningové merania sú rýchle a bezbolestné.
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Projektová činnosť bola pomerne bohatá. 
Nechýbali aktivity orientované na skvalitnenie 
života ľudí so zrakovým postihnutím, v rámci  
Slovenska i s medzinárodnou účasťou, zamera
né na odstraňovanie bariér, ale i priblíženie 
umenia, či osvetovú činnosť.

Edukačné videá o prístupnosti 

Naša videotéka sa vďaka podpore Nadácie Volks
wagen Slovakia obohatila o štyri krátke videá na 
tému informačných bariér. V nich sme sa venovali 
princípom prístupnosti, pravidlám jasnej tlače 
a dve časti sme zamerali na digitálnu prístupnosť. 
V rámci nej sme sa pozreli na čitateľnosť elektro
nických dokumentov pre ľudí so zrakovým postih  
nutím. V druhej časti sa diváci dozvedia, ako by 
mala vyzerať prístupná komunikácia na sociálnych 
sieťach, či webová stránka čitateľná pre ľudí nevi  
dia cich a slabozrakých. Videá sú dostupné na You  
Tube kanáli ÚNSS. Verejnosť sme o nich informo
vali prostredníctvom sociálnych sietí i v rámci ko  
munikácie verejnej zbierky Biela pastelka so škola  
mi. Pedagógovia môžu využívať videá ako dopln  
ko vý materiál na informatiku, či v rámci predme
tov zameraných na medziľudské vzťahy a inklúziu.

Program individuálneho darcovstva 
Slúži na dofinancovanie pomôcok uľahčujúcich 
nevidiacim a slabozrakým život. Na ich zabezpeče
nie finančne prispieva ÚPSVaR (Úrad práce, soc. 
vecí a rodiny), ale nikdy to nie je plná suma, zvyšok 
znáša samotný klient. Nezriedka je však suma do
platku pomerne vysoká a sociálna situácia mno
hých nevidiacich a slabozrakých nie je dobrá, 
preto sa im snažíme pomáhať prostredníctvom 
tohto programu. Avšak, aby klient financie získal,  
musí si podať žiadosť na príslušnom krajskom 
stredisku. Žiadosť obsahuje nielen vyjadrenie 
klienta o vlastnej sociálnej situácii, dôležitosti 
a prínose pomôcky pre jeho život, ale aj odborné 
stanovisko vedúcej/vedúceho krajského strediska.  

Tým sa zároveň zabezpečuje výber klientov, ktorí  
na dofinancovanie pomôcky skutočne nemajú 
dostatok prostriedkov, pretože pracovníci kraj
ských stredísk poznajú ich ekonomickú i sociálnu 
situáciu. Súčasťou vyžadovanej doku men tácie 
je aj kópia Rozhodnutia z ÚPSVaR o ude lení 
príspevku na pomôcku. Úrad ÚNSS komplet nú 
žiadosť klienta zaregistruje a postúpi na posú
denie komisii PID. Tá o prideľovaní príspevku 
rozhoduje hlasovaním. V roku 2021 sa nám 
podarilo získať takmer 2 200 €, vďaka čomu sme 
mohli podporiť 13 klientov. Dofinancovali sme 
nákup prenosných PC, mobilných telefónov 
pre nevidiacich, elektronických lúp, špeciálnych 
zväčšovacích či hovoriacich programov, výcvik 
práce s PC. Ako na všetky naše aktivity a projekty, 
aj na Program individuálneho darcovstva 
musíme nájsť finančné prostriedky. Za jeho 
podporu veľmi pekne ďakujeme spoločnostiam: 
Digiline, European National Panel a Software AG 
Development. 

Od vzdelávania k inklúzii
„Od vzdelávania k inklúzii“ je názov medzinárod
ného 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 zdra  
vot ným postihnutím, vytvárame príručky a vzdelá
vacie moduly zacielené špecificky na prí stupnosť 
pre nevidiacich a slabozrakých. Prístup nosť sme 
poňali zoširoka a v rámci nej rozoberáme oblasť 

Z našich projektov
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architektonických bariér, prístupných informácií 
i ústretovej medziľudskej komunikácie. V roku 
2021 sme využili príručky, určené pre lekto
rov školení (najmä pre takých bez skúseností 
s ve dením vzdelávacích aktivít pre nevidiacich 
a slabozrakých), pre pracovníkov miest a obcí 
(napr. pre pracovníkov klientskych centier, staveb  
ných úradov či správcov webových stránok) a pre 
ľudí so zrakovým postihnutím (pre sebaob hajcov 
a aktívnych lídrov), ktoré sme zostavili v ro ku 2020.  
Začiatkom roka sme pracovali na detail ných obsa  
hových i technických vylepšeniach všetkých vzde  
lávacích modulov. V apríli až júni 2021 sme realizo
vali školenia pre pracovníkov miest a obcí a tiež  
pre nevidiacich a slabozrakých lídrov. Prvé školenie 
sa týkalo prístupnosti informácií. Na druhom sa  
účastníci dozvedeli o prístupnosti prostredia –  
zastavaného územia, dopravy a vnútorných častí 
budov – pre ľudí so rakovým postihnutím. Na tre
ťom školení, ktoré sme realizovali koncom mája, 
sme hovorili o prístupnosti v oblasti komunikácie 
s ľuďmi so zrakovým postihnutím. V júni sme sa  
venovali rovnakým témam, zmenilo sa len publi
kum. Tentoraz ním boli samotní ľudia so zrakovým  
postihnutím. Okrem vyššie spomínanej problema
tiky prístupnosti sme na školeniach hovorili aj 
o témach sebaobhajoby. Všetky školenia sme 
z dôvodu pandémie Covid19 realizovali online. 
Z tohto dôvodu sa nám však podarilo vyškoliť 

väčší počet účastníkov. Tento spôsob realizovania 
školení bol inovatívny aj pre nás, vyskúšali sme si 
prácu s väčším množstvom ľudí v online priestore, 
tlmočenie cez platformu ZOOM, ale aj jej ďalšie 
funkcionality. Po ukončení školení sme sa venovali 
doplneniu príručiek o informácie, ktoré sa objavili 
počas práce z cieľovými skupinami a tiež sme 
projektové výstupy vďaka online prostrediu  
obo ha tili o ďalší – výučbové videá. V posledných 
me siacoch roka sme sa venovali dolaďovaniu 
výstupov projektu a príprave záverečného disemi
načného podujatia.

Dohovor OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím
Ďalším zahraničným projektom, ktorý sme v roku 
2021 realizovali v s spolupráci s Európskou úniou 
nevidiacich (EBÚ) je PARVIS (Promoting Awareness 
on the Rights of Visually Disabled People in an 
Inclusive Society – Zvyšovanie povedomia o prá
vach ľudí so zrakovým postihnutím v inkluzívnej 
spoločnosti). Do projektu sa okrem ÚNSS a EBÚ 
zapájalo ďalších sedem členských organizácií. 
Jeho cieľom je masívne zvýšiť povedomie  
o právach nevidiacich a slabozrakých občanov. 
V rámci projektu vznikli edukačné videá určené 
nielen bežnej verejnosti, ale prioritne tým, 
ktorí majú priamy dosah na zmenu – politikom, 
zástupcom samospráv či novinárom. Každá 

Príklad vizuálu v rámci komunikačnej kampane k téme Právo na rovnaký prístup ku kultúre. 
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zúčastnená krajina propagovala projektové infor
má cie vo svojom jazyku na sociálnych sieťach. 
Medzi pri pravované aktivity projektu patrí výroba 
dlhšieho videa zameraného na Jeden deň v živote 
nevidia ceho/slabozrakého človeka, príprava 
podcastov a informačných stretnutí pre všetky 
cieľové skupi ny. Spoločnou témou všetkých aktivít 
je podpora práv ľudí so zrakovým postihnutím 
tak, ako sa o nich píše v Dohovore OSN o právach 
osôb so zdravotným postihnutím.

OKAmih
Časopis, ktorý pri bli žuje život ľudí so zrakovým 
pos tihnutím bežnej verejnosti, vychádza dvakrát 
ročne. V každom čísle sa snažíme vysvetľovať, 
prečo sú niektoré bariéry pre nevidiacich a slabo
zrakých ľudí bariérami, približu jeme príbehy 
zaujíma vých ľudí z komunity zrakovo postihnu
tých, informujeme o poslaní a cieľoch našej 
organizácie. V jednotlivých číslach roku 2021 sme 
písali napríklad o príprave i realizá cii zbierky Biela 
pastelka, súťaži Cesta svetla, predsta vili sme šikov
ného paraalp ského lyžiara Alexa Lajt ma na alebo 
pamiatky Bratislavy, ktoré môžu spoznávať nevi
diaci. Čitateľov sme zoznámili s našou kolegyňou 
Vladimírou Ezr, ktorá v našej organizácii pracuje 
na Oddelení architektonických a dopravných 
bariér, ale tiež je zapálenou dobro voľníčkou 
a asistentkou nevidiacemu mladému mužovi. 

V rámci preventívnych informácií sme priniesli 
poznatky o Vekom podmienenej dege nerácii 
makuly, rizikách cukrovky v súvislosti so zra kom, 
či programe Zdravé oči už v škôlke. Zoznámili sme 
verejnosť s osobnosťou z histórie, priekopníkom 
vzdelávania nevidiacich, Valen ti nom Haüyom. 
Priblížili sme i poslanie digi tálneho Braillovho 
písma. K čitateľom sa OKAmih dostal ako príloha 
časopisu ŠARM. Vyšiel vďaka finančnej podpore 
Minister stva kultúry SR.

Dúha plná informácií 
Aj XXI. ročník sociálneho časopisu s názvom Dúha 
(dvojmesačník ÚNSS o jej hlavných aktivitách) 
sme zostavo vali, majúc na pamäti potreby a zá uj
my nevidiacich, prakticky nevidiacich a slabozra
kých ľudí, pracovníkov vzde lávacích, kultúrnych, 
športových a spoločenských inštitúcií, ktoré 
s touto cieľovou skupinou už spolu pracujú, alebo  
hľadajú informácie a inšpirácie, ako im svoje služ
by sprístupniť. Opäť sa nám poda rilo publikovať 
príspevky, ktoré sa nesústredili len na jeden región  
či kraj, ale pokryli sme celé územie Slovenska, 
nezried ka, dokonca, prekročili hranice a prizreli 
sa aj dianiu v Českej republike a Poľsku. 
Zhromažďovali, spracúvali a rozširovali sme infor
mácie, týkajúce sa nielen činnosti ÚNSS, ale  
i príslušnej národ nej a medzinárodnej legislatívy, 
aktuálnych ponúk kompenzačných a optických 
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pomôcok. Sústredili sme sa na tipy na trávenie 
voľného času (na podujatia v exteriéri, ale i v ob
dobí sprís nených opatrení), zhovárali sa s ľuďmi 
z radov nevidiacich a slabozrakých, prinášali 
zaujímavosti na tému oči a zrak. Za obsahovú 
náplň jednotli vých čísel boli aj v roku 2021 zodpo
vední ľudia so zrakovým postihnutím, priestor 
v Dúhe však opäť využili aj externí dopiso vatelia 
– zaujímavými príspevkami obohatili náš časopis 
tak nevidiaci, prakticky nevidiaci a slabozrakí 
čitatelia, ako aj zamestnanci ÚNSS, či odborní  
pracovníci najrôz nejších inštitúcií. Týmto spôso
bom sa nám podari lo vytvoriť platformu na sieťo  
vanie, výmenu skúseností, miesto, kde sa sústredi 
 li informácie o zrako vom, resp. zdravot nom postih  
nutí. Za finančnú podporu projektu ďa kujeme 
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dúhovka sa dotýka umenia
Prostredníctvom publiká cie Dúhovka 2021 sme  
priniesli nevidia  cim, prakticky nevidiacim a slabo
zra kým, ale aj ich rodinám, priateľom, dobrovoľní
kom a odbor níkom, ktorí s nimi pracujú, informá
cie o prí stupných podobách ume nia a kultúry. 
Podarilo sa nám predstaviť dvoch výnimočných 
umelcov so zrakovým postih nutím – umeleckého 
drotára a fotografa, ktorých tvorba je dôkazom, 
že ľudia so zrakovým postih nutím nie sú len 
pasívnymi prijímateľmi pomoci, ale že svojou 

aktivitou dokážu umelecké a kultúr ne hodnoty aj  
sami vytvárať. Čitateľov sme pozvali na prehliadku  
prístupných expozícií, a to do Mú zea Prvého slo
venského gymnázia v Revú cej, kde návštevníkov 
hneď pri vstupe víta dotyková ho vo riaca kocka, 
a do ôsmich múzeí na sloven skopoľ skom pohra 
ni čí, ktoré vďaka pro jektu obohatili svoj fond o 
množ stvo makiet, reliéfnych obráz kov, interak
tívnych prv kov a mobilnú aplikáciu. Na slovíčko 
sme pozvali autorku kolekcie modro tlačového 
oblečenia a kožených opaskov, ktoré nevšedným 
spô sobom propagujú Braillovo písmo. V príspevku 
s názvom Dotknúť sa umenia sme poukázali na to, 
že aj maliarstvo a architektúra – na pohľad výsost
ne vizuálne druhy umenia, možno sprístupniť 
ľuďom so zrakovým postihnu tím. Záver Dúhovky 
2021 patril rubrike Vyznania a priznania, v ktorej 
sme zhodnotili Súťaž braillov ských esejí. Vydanie 
publikácie o umení a kultúre finančne podporilo 
Ministerstvo kultúry SR.

Súťaž braillovských esejí
Európska únia nevidiacich a Onkyo Corporation 
v roku 2021 medzinárodnú prehliadku literárnej 
tvorivosti na tému Braillovo písmo nevyhlásili, 
preto sme sa v spolupráci so Slovenskou knižnicou 
pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 
rozhodli chopiť iniciatívy a usporiadať aspoň 
kolo slovenské. Témou bolo vnímanie hmatom 
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v tom najširšom zmysle slova, teda nielen bodov 
spájajúcich sa do písmen, slov a viet, ale i reliéfna 
grafika. Ľudia so zrakovým postihnutím, takisto 
ako vidiaci, ktorí s Braillovým písmom alebo 
tyflografikou majú dočinenia, mali niekoľko 
týždňov na spísanie svojich skúseností, zážitkov, 
úvah či fikcií. Trojčlenná porota sa na víťazovi 
zhodla jednomyseľne – stala sa ním Michaela Dlhá 
so svojím dielom Nie je čítať ako počuť.

Cesta svetla 
Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou 
sa opäť uskutočnil súťažný ročník Cesty svetla. 
Súťaže spájajúcej fotografov akéhokoľvek veku, 
vidiacich i nevidiacich, no s nadšením zachytiť 
hľadáčikom fotoaparátu to najzaujímavejšie, čo 
nám svet ponúka. Do Cesty svetla sa zapojilo 37 
súťažiacich s 153 snímkami. Prihlásiť sa mohli 
do troch nových kategórií: Zrakové postihnutie, 
Fenomén svetla a Mladý fotograf. Zmena sa 
netýkala len súťažných kategórií, ale aj poroty. 
Predsedom poroty sa stal fotograf Milan Krupčík. 

Trojicu doplnila Eva Amzler, fotografka, ktorá 
pravidelne pro bono fotí zákulisie i promo 
fotografie zbierky Biela pastelka, ako aj priebeh 
hlavného zbierkového dňa v Bratislave. 
Posledným členom je Tomáš Bako. Okrem toho, 
že je vedúcim krajského strediska v Bratislave, 
je zároveň nadšeným amatérskym fotografom. 
V minulosti vydávala ÚNSS kalendár zostavený 
z tých najlepších snímok daného ročníka Cesty 
svetla. Aj v tejto oblasti sme sa rozhodli pre 
zmenu a súťaž sme prepojili s verejnou zbierkou 
Biela pastelka. Výherné i zaujímavé snímky boli 
vytlačené do formátu pohľadnice a v roku 2022 
budú venované do škôl. Veríme, že sa k nám žiaci 
i učitelia pridajú a podporia našu snahu akéhosi 
vzájomného prepojenia. Pošlú pohľadnice do 
sveta a zároveň trochu svetla svojim blízkym, 
známym aj neznámym. K tejto myšlienke nás 
inšpirovala pandémia i naši klienti. Uvedomili 
sme si, že je mnoho seniorov veľmi osamelých 
a možno by im urobila radosť a dodala sily aj 
obyčajná pohľadnica.

Martin Ragan: Autoportrét (1. miesto, 
kategória Mladý fotograf)

Ľudmila Miklošová: Zimnou krajinou
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24. septembra 2021 boli v uliciach miest a obcí 
Slovenska dobrovoľníci v tričkách s logom 
verejnej zbierky Biela pastelka. Napriek tomu, 
že pandémia koronavírusu ešte neskončila, 
dobrovoľníci zbierku svojou aktívnou účasťou 
podržali. Výnos hlavného zbierkového dňa 
dosiahol rekordný výsledok.

Úspešné leto
Biela pastelka je zbierkou celoročnou, no najdôle ži  
tejším je hlavný zbierkový deň. Tohto roku pripadol 
na 24. september, verejnosti sa však zbierka pripo  
menula už v lete, a to niekoľkokrát. Prvýkrát účas  
ťou na podujatí Vojenský LetoFest. Okrem zaujíma
vého programu mohli diváci navští viť aj stánok  
s názvom „Podpor dobrú vec”, v kto rom si mohli za  
kúpiť vtipné tričká s armád nou tematikou. Dobro
voľný finančný príspevok vkladali priamo do pastel  
kovej pokladničky. Darcovia nám venovali 1 215,90 €.  
Navyše, ďalších 700 € sme získali od súrodencov 
Žampovcov, ktorí venovali do dražby lyže a osob  
né drobnosti. A tu finálna čiastka nekončí, minister
stvo obrany prispelo sumou 5 000 €.

Bieločierny koncert 
Ďalším podujatím, na kto rom mala zbierka Biela 
pastelka umiestnenú sta cionárnu pokladničku 
bol Bieločierny koncert. V príjemný augustový 
podvečer sa Svätopluko vým námestím v Nitre 
niesli tóny vážnej i populár nej hudby. Posluchá
čom sa ako úspešný pianista predstavil moderátor 
rádia Lumen Ondrej Rosík. Piesne z obľúbených 
muzikálov Neberte nám prin ceznú, Kleopatra či 
František z Assisi zaspieva la talentovaná Kristína 
Iris Snopková. Vlastné po po vé piesne v okúzľujú
com spojení klavíra a spevu predstavila Viera 
Petrovčinová. Záver koncertu patril klavírnohus
ľo vým verziám svetových hitov v podaní Petra 
Zbranka a Victorie Linnen. Počas prestávok sa 
divákom venovali herci Divadla Zrakáč a učili ich, 
ako reagovať pri stretnutí s človekom so zrakovým 
postihnutím, ako mu (ne)po môcť pri sprevádzaní, 
ako s ním komunikovať a veľa ďalšieho.

Deň otvorených ateliérov
Biela pastelka sa zaskvela aj na Dni otvorených 
ate liérov. V ateliéri sochára Martina Dzureka, 

Biela pastelka dosiahla historický rekord

Výnos zbierky pomáha finančne 
zabezpečiť výcvik vodiaceho psa  
a s ním súvisiace aktivity, ako je  
poradenstvo pre záujem cov, žia
dateľov alebo majiteľov vodia  
cich psov, organizovanie a reali
zá ciu vzdelávacích, osvetových, 
propagačných aktivít komuniku
júcich tému výcviku vodiacich 
psov i rozvoj zručností a podmie
nok potrebných pre prácu s vo  
diacim psom. Dlho ročným part
nerom zbierky je spoločnosť 
BILLA. Vďaka jej pod pore môže
me mať až 65 zbierkových po

kladníc umiest nených v ich 
pre vádz kach. Celkovo je na 

Slovensku umiestnených 81 
špeciálnych pokladníc, čo sú 
vlastne makety vodiaceho 
psa s dvoma šteniat kami. Na 
hrubom výnose tejto zbierky sa 
podpísala pandémia, nakoľko 
výnos bol opäť nižší. Dosiahol 
čiastku 17 341,35 €. Napriek tomu 
ďaku jeme každému darcovi, 
kto rý sa rozhodol venovať do 
milej pokladničky finančný dar. 
Vážime si ho a využijeme na 
podporu života nevidiacich  
so štvornohými priateľmi.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zastrešuje od roku 2004 zbierku Štvornohé oči, ktorá 
pomáha dofinancovať prípravu klientov na život s vodiacim psom. 

Podporte život s vodiacim psom
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umelec kého vedúceho vý tvar nej skupiny Svetlo, 
sa prezentovali práce nevidiacich a slabozrakých 
výtvar níkov. Návštevníci ate liéru mali tiež mož  
nosť vložiť do poklad ničky dobrovoľný príspevok  
a získať drevenú pastelku.

Opäť sme ponúkali tričká
Súčasťou kampane Biela pastelka 2021 bola aj 
možnosť zakúpiť si špeciálne tričko. Kým v minu
lom ro ku zdobila tričká ilustrácia symbolizujúca 30 
rokov existencie Únie nevidiacich a slabozrakých 
Sloven ska, tohto roku sme sa zamerali na Bielu 
pastelku. Na tričkách je vyobrazená abstraktná 
maľba, ktorú vytvorili ôsmi členovia výtvarnej 
skupiny Svetlo. Zakúpenie bolo možné prostred
níc tvom platformy Gomerch.sk.

Hlavný zbierkový deň
Vďaka sponzorskému daru 200tisíc pasteliek  
z organizácie Lions Club International sme mohli 
mať v uliciach rekordný počet pasteliek, až 
350tisíc. Aj to sa zrejme odzrkadlilo na historicky 
najvyššom výnose zbierky. Počas hlavného zbier  
kového dňa sa našim dobrovoľníkom podarilo 
vyzbierať krásnu čiastku 162 825,40 €. Vzhľadom 
na celospoločenskú situáciu v súvislosti s pandé
miou je to priam zázračný výsledok. Ak by sme 
to rozmenili na drobné, výsledky v jednotlivých 
krajoch boli nasledovné: prvá priečka patrila 
Bratislavskému kraju, v ktorom sa dobrovoľníkom 
podarilo vyzbierať 31 739,85 €. Pomyselnú strie
bor nú medailu získal Prešovský kraj s čiastkou  
27 549,81 €. Vyše 21tisíc vyzbierali kraje Košický  
a Nitriansky. Konkrétne na konto zbierky pripísali 
čiastky 21 605,46 € a 21 347,86 €. Hranicu dvadsať
tisíc prekročil aj Žilinský kraj. Žiaci, študenti i dob
rovoľníci z radov ľudí so zrakovým postihnutím 

dovedna vyzbierali 20 215,95 €. Sumu 15 874,22 €  
na konto zbierky pripísal Banskobystrický kraj. 
Trnavský kraj dosiahol po prepočítaní čiastku 
13 144,02 €. Informácie o jednotlivých krajoch 
uzatvára Trenčiansky kraj so sumou 11 348,23 €.  
V rámci SMS darovania sa nám podarilo vyzbierať 
22 588 €. 20. ročník Bielej pastelky sme uzavreli 
s hrubým výnosom vo výške 234 415,81 €. Za túto  
čiastku patrí vďaka všetkým, ktorí sa akokoľvek 
po dieľali na jej príprave, našim darcom  
i partnerom so srdcom na správnom mieste. 
ĎAKUJEME! 

Aj my sme odmeňovali 
Vieme, aké náročné je zbierkovanie v uliciach  
a chceli sme našich dobrovoľníkov spomedzi  
žia kov a študentov zdravo motivovať a zároveň 
sa im poďakovať za vynaložené úsilie. Žiaľ, nie je 
možné odmeniť každý tím, preto sme sa rozhodli 
pre mo tivačnú súťaž. Najlepší tím z každého kraja 
bol zara dený do žrebovania o tzv. Relax centrum. 
Do škôl mohli žiaci alebo študenti získať pestrofa
rebný TULI vak – a aby sa im na ňom dobre 
relaxo valo – aj zaujímavé knihy z vydavateľstva 
IKAR. K tomu praktické drobnosti od firmy ATOS. 
Domnievame sa, že je príjemné mať v škole 
možnosť trošku si od dýchnuť či „vypnúť”. Zároveň 
sme chceli v deťoch podporiť lásku ku knihám, a 
preto sme k relaxu pri dali aj knihy. Tento nápad sa 
veľmi zapáčil i mnohým učiteľom, ktorí vnímajú, 
že vzťah detí ku knihám upadá. Šťastena sa 
napokon usamiala na tím zo ZŠ Pri kríži  
z Bratislavy. Podarilo sa im vyzbie rať 925,32 €. 
Tím žiačok zo ZŠ a MŠ z Hriňovej spoločne 
vyzbieral 441,60 €. Študentky z Piaristického  
gym ná zia J. Braneckého v Trenčíne vyzbierali 
456,10 €.

Výnos zbierky Biela pastelka bude využitý na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. 
Vyzbierané prostriedky pomáhajú financovať aktivity spojené s obhajobou záujmov ľudí so 
zrakovým postihnu tím, či presadzovanie legislatívnych zmien v prospech nevidiacich  
a slabozra kých. Časť finančných prostriedkov využívajú aj členovia základných organizácií  
na realizáciu zaujímavých aktivít. Avšak najdô ležitejšie, s čím pomáha výnos Bielej pastelky, 
je podpora sociálnych služieb – sociálneho pora denstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré svojim 
klientom bezplatne poskytujú krajské strediská ÚNSS.
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Stánok Bielej pastelky na Bielo 
čiernom koncerte v Nitre.

Úspešné trio ambasádorov.

Momentka z nakrúcania spotu – ambasádor Robo  
Roth a naša dvorná fotografka Eva Amzler.

Spoločná fotografia dobrovoľní 
kov s Adelou Vinczeovou. Vizuál plagátu kampane 2021.

Zbierkové tímy deviatakov zo ZŠ Karloveská v Bratislave. 

Za pomoc pri balení zbierkových materiálov ďaku
jeme šikovnému kolektívu spoločnosti INFOTECH.
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Poslaním Dňa bielej palice je zvýšiť informovanosť 
vodičov i bezpečnosť chodcov so zrakovým postih
nutím. Podľa § 4 ods. 1, písm. e) zákona č. 8/2009 Z. z.  
je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči 
cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám  
so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám,  
ktoré používajú bielu palicu, a seniorom. Pripome
núť túto povinnosť má za cieľ aj naša aktivita Deň 
bielej palice. Pravidelne ju organizujeme v spolu
práci s Odborom dopravnej polície Prezídia 
Policajného zboru.

Na signál figuranta nezastavilo 19,6 % vodičov
Tímy Dňa bielej palice zaregistrovali na cestách  
5 188 áut, z toho figurantom 4 170 vodičov zastavilo  
a 1 018 nevidiaceho ignorovalo. Hliadky sa spolu 
s našimi zástupcami nachádzali v 33 mestách a na 
38 priechodoch po celom Slovensku. Na signál 
figu ranta nezastavilo 19,6 % vodičov. Oproti roku 

2019 ide o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči 
dosiahli v celkových výsledkoch 18,8 %. (V roku 
2020 sa z dôvodu pandémie uskutočnil Deň bielej 
palice online formou.) Avšak jeden príjemný re kord 
tento ročník zaznamenal. V Nitrianskom kraji neza
stavilo nevi dia cemu len 7,1 % vodičov. Štatisticky 
najhorším je Bratislavský kraj, v ktorom až 27,2 % 
vodičov odignorovalo signalizáciu figuranta. 26,2 %  
zazna menali v Trnavskom kraji, o čosi nižšie číslo, 
25,2 % dosiahol Košický kraj. Prešovský kraj získal 
19,7 %, v tesnom závese je kraj Banskobystrický  
s 19,4 %. Trenčiansky a Žilinský kraj skončili s takmer 
totož ným výsledkom, 13,7 % a 13,8 %. 

Online kampaň
Deň bielej palice opäť neprebiehal len v offline 
priestore, ale aj online. Na sociálnych sieťach je širo  
ké spektrum užívateľov, pre ktorých sú dopravno
preventívne informácie veľmi užitočné. V minulom 
roku upozorňovali zástupcovia Odboru dopravnej 
polície Prezídia policajného zboru na dôležitosť 
pomoci nevidiacim pri cestovaní verejnou dopra
vou. Tohto roku si v rámci mediálnej kampane sami 
vyskúšali pozíciu nevidiaceho i slabozrakého pri 
pohybe na komunikácii. Zároveň umožnili ľuďom 
so zrakovým postihnutím šoférovať vozidlo. Pre 
mnohých to bol výnimočný zážitok.

Deň bielej palice apeloval
na zodpovednosť vodičov

Tím Dňa bielej palice informuje vodiča na prie cho
de v Rimavskej Sobote. 

V Bratislave  
zastavili aj vo
di čov na dvoch 
kolesách. 

Po ročnej prestávke sme mohli zrealizovať dopravnopreventív
nu akciu Deň bielej palice tak ako zvyčajne, teda na slovenských 
cestách a priechodoch. Hlavným motívom dvanásteho ročníka 
bolo upozorniť na solidaritu a zodpovednosť vodičov voči 
používateľom bielej palice. 

Partner podujatia:Mediálny partner:
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Lupy pre krajské strediská 
Úvod roka sme začali veľmi príjemne vďaka za
mestnancom spoločnosti Greyson (dvojica na foto  
grafii vpravo), ktorí sa roz hodli venovať nám finanč
ný dar na nákup pomô cok pre našich klientov.
Do sortimentu pomôcok jednotlivých krajských 
stredísk pribudli lupy značky PowerMag s rôznym 
typom zväčšenia. Dopĺňali sa práve tie typy, ktoré 
jednot livým pracoviskám chýbali. Snažíme sa, 
aby mali klienti čo najširšiu ponuku a v pokoji 
i s dostatkom času si mohli vyskúšať lupu, ktorá im 
najviac vyho vuje a až následne si ju zakúpili  
zo špecializovanej predajne.

Kreatívne smerom k darcom 
Za úspešnou kampaňou zbierky Biela pastelka, 
ale aj za množstvom vizuálov a propagačných 
materiálov našej organizácie je agentúra 
Promiseo.  

Sme veľmi radi, že napriek náročnej situácii v našej 
spoločnosti si pre nás naďalej nachádzajú čas, 
kreatívne nápady i pracovné kapacity.

Roky nám rozumejú 
Už niekoľko rokov nás podporuje Spoločnosť 
Novartis Slovakia.  

Ďakujeme za finančnú pomoc prostredníctvom 
grantového programu, ale aj za ľudský a profesio
nálny prístup zamestnancov voči našej 
organizácii.

Vďaka Slovak Telekom sme v spojení
Pandémia nám ukázala, aká dôleži
tá je pre našich klientov pomoc 
prostredníctvom mobilných telefó  

nov. Radi by sme touto cestou vyjadrili poďakova
nie spoločnosti Slovak Telekom za pochopenie  
a podporu poskytnutím zliav a vhodných paušá
lov pre našu organizáciu. Vďaka tomu môžeme 
klientom pomáhať kedykoľvek a odkiaľkoľvek, 
aj keď osobný kontakt nie je možný. V našej 
organizácii pracuje 44 odborných pracovníčok 
a pracovníkov, ktorí musia byť s klientmi v pravi
delnom kontakte. Ročne tak pomôžu takmer  
5 200 klientom, ktorým venujú viac ako 25 000 ho 
 dín kvalifikovanej práce. K dispozícii sú v 8 kraj
ských strediskách a 51 poradenských miestach  
po celom Slovensku. Aj vďaka pomoci spoločnosti 
Slovak Telekom boli naše služby prístupnejšie 
a kvalitnejšie i v obmedzujúcich podmienkach 
celosvetovej pandémie.

Levia pomoc
Je skvelé, keď jedna dobročinná organizácia 
pomôže inej. Lions Club International 

sa zameriava na pomoc ľuďom so zrakovým 
postihnutím a my sme v jej zástupcoch na 
Slovensku našli skvelého partnera, ktorý rozumie 
našim cieľom i problémom našich klientov. 
Výraznou mierou nám pomohli pri realizácii 
zbierky Biela pastelka, a to zakúpením drevených 
pasteliek, ale aj priamou podporou v rámci 
regiónov a spoluprácou s vybranými krajskými 
strediskami.

 Pomáhajú nám... 
Naša vďaka patrí mnohým dobrovoľníkom, 
organizáciám, jednotlivcom i firmám, ktoré 
nám počas roka pomáhajú napĺňať naše 
poslanie. Zvlášť by sme však chceli vyjadriť 
poďakovanie nasledovným spoločnostiam.
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Vlastné zdroje ÚNSS v porovnaní s rokom 2021 vzrástli o sumu 25 365 €. Čistý výnos verejných zbierok 
organizovaných v roku 2021 zaznamenal nárast oproti roku 2020 v celkovej výške 45 622 €.

 Finančná správa ÚNSS za rok 2021
I. Analýza majetku a zdrojov krytia majetku ÚNSS

Aktíva v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2021 2020
A. NeobežNý MAjetoK 176 737 195 859 –19 123
1. Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0
2. Dlhodobý hmotný majetok 170 098 189 221 –19 123
3. Dlhodobý finančný majetok 6 639 6 639 0
b. obežNý MAjetoK 895 261 866 492 28 769
1. Zásoby 585 472 113
2. Dlhodobé pohľadávky 3 509 3 058 451
3. Krátkodobé pohľadávky 80 017 158 647 –78 630
4. Finančné účty 811 150 704 315 106 835
C. Prechodné účty aktív 23 035 22 713 322
  AKtíVA CelKoM (A+b+C) 1 095 033 1 085 065 9 968

Neobežný majetok ÚNSS v roku 2021 poklesol o 19 123 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tento 
rozdiel je spôsobený menším objemom novoobstaraného dlhodobého majetku a vyššími odpismi už  
zaradeného majetku, teda znížením jeho zostatkovej ceny, vo výške 19 123 €. Novoobstaraným dlhodobým 
majetkom bola Elektronická čítacia lupa stolová v celko vej hodnote 2 150 € pre Krajské stredisko ÚNSS  
v Banskej Bystrici obstaraná zo zdrojov verejnej zbierky Biela pastelka 2020 a prenosné digitálne čítacie  
zariadenie s hlasovým výstupom Evolve pre Krajské stredisko ÚNSS v Prešove obstarané z darov a príspev
kov. Suma obežného majetku k 31.12. porovnávaných rokov je zhruba na rovnakej úrovni. Prechodné účty  
aktív tvoria príjmy budúcich období vo výške 23 035 €, ktorými sú prijaté príspevky od mobilných operáto
rov v roku 2022 k verejnej zbierke Biela pastelka 2021. 

 Pasíva v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2021 2020
A. VlAStNé zDroje KrytiA MAjetKu 755 979 730 614 25 365
1. Imanie, peňažné fondy a fondy zo zisku 779 466 737 202 42 264
2. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých období –6 588 1 047 –7 635
3. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie –16 899 –7 635 –9 264
b. CuDzie zDroje 154 344 166 511 –12 167
1. Rezervy 34 549 27 740 6 809
2. Dlhodobé záväzky 3 721 3 827 –106
3. Krátkodobé záväzky 116 024 134 944 –18 920
4. Bankové výpomoci a pôžičky 50 0 50
C. PreCHoDNé Účty PASíV 184 710 187 940 –3 230
  PASíVA CelKoM (A+b+C) 1 095 033 1 085 065 9 968
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Výnosy v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2021 2020
60 Tržby za vlastné výkony a tovar 55 370 40 783 14 587
62 Práca dobrovoľníkov 0 37 930 –37 930
64 Ostatné výnosy 15 639 8 923 6 716
65 Tržby z finančných investícií, rezervy 0 1 000 –1 000

656 Výnosy z použitia fondu VZ 211 292 167 175 44 116
66 Prijaté príspevky 467 126 397 572 69 554

69 Dotácie 787 995 647 195 140 801

   Výnosy celkom 1 537 422 1 300 579 236 843

II. Prehľad nákladov a výnosov ÚNSS

Náklady v €
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2021 2020
50 Spotreba materiálu a energie 134 127 87 674 46 453

51 Služby 240 364 229 869 10 495
52 Osobné náklady 864 565 753 140 111 425
53 Dane a poplatky 2 470 2 214 256
54 Ostatné náklady 9 170 11 520 –2 350

551 Odpisy 23 072 22 429 643
556 Tvorba fondov z VZ 251 757 193 324 58 433

56 Poskytnuté príspevky 28 224 7 507 20 717
Náklady celkom 1 553 748 1 307 677 246 071

Najvýznamnejšou položkou nákladov sú naďalej osobné náklady (mzdy a odvody zamestnancov), tvoria 
55,6 % všetkých nákladov a platby za dodávané služby 15,5 %. Významnou položkou nákladov je aj účet 
556 – Tvorba fondov. Predstavuje 16,2 % z celkových nákladov. Oproti roku 2020 zaznamenal nárast kvôli 
zvýšeniu výnosov z verejných zbierok.
V roku 2021 bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov ÚNSS 46,7. Priemerná hrubá mzda zamestnanca 
dosiahla výšku 1 054 €, čo predstavuje 1,69násobok minimálnej mzdy platnej v roku 2021 a zároveň len 
0,87násobok priemernej mzdy v hospodárstve v roku 2021.

Hodnota 184 710 € prechodných účtov pasív v roku 2021 je tvorená z nasledovných položiek výnosov bu
dú cich období:
3 298 € – získané finančné prostriedky z neziskových organizácií na prevádzkovú činnosť ÚNSS v roku 2021,
81 266 € – hodnota prijatých podielov z 2 % asignovanej dane v roku 2021 vo výške 61 278 € a nevyčerpaná 
suma podielov 2 % z roku 2020 vo výške 19 988 €,
20 326 € – zostatková cena dlhodobého majetku obstaraného v minulých obdobiach z darovaných finanč
ných prostriedkov, ktorá ovplyvní budúce výnosy vo výške pokrytia nákladov – odpisov tohto majet ku, 
40 568 € – finančné prostriedky z projektu Zdravé oči už v škôlke pre čerpanie v nasledujúcom účtovnom 
ob dobí,
16 043 € – nevyčerpané dary a príspevky pre Základné organizácie ÚNSS,
22 626 € – zmluvné prostriedky projektu Od vzdelávania k Inklúzii z fondu Erasmus+,
583 € – suma príspevku v rámci Programu individuálneho darcovstva ako výdavok budúcich období.
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Výnosy v € (pokračovanie)
Účtovné obdobie Medziročný 

rozdiel2021 2020

HV pred zdanením – hlavná činnosť –20 144 –10 658 –9 486

  HV pred zdanením – zdaňovaná činnosť 3 818 3 560 258

591 Daň z príjmov 573 537 36

  Výsledok hospodárenia po zdanení –16 899 –7 635 –9 264

Najvýznamnejšia výnosová položka Dotácie v celkovej sume 787 995 € zahŕňa prijaté dotácie  
na poskytovanie sociálnych služieb od VÚC v celkovej výške 658 492 €, prijaté dotácie na realizáciu 
projektov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 68 685 € a Ministerstva kultúry SR  
vo výške 13 499 €. Nemalou sumou dotácií a príspevkov vo výške 11 370 € podporili projekty základných 
organizácií a krajských rád ÚNSS aj mestá a obce. Do výnosov z dotácií sa zahrnula aj suma 36 600 € 
z medzinárodného fondu Erasmus+ pre projekt Od vzdelávania k inklúzii, ktorý sa ukončil vo februári 2022.
K druhej významnej položke výnosov patria prijaté príspevky. Tie boli tvorené hlavne prijatými 
príspevkami z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na pokrytie osobných nákladov zamestnancov 
chránených pracovísk a dielní, ktorých bolo osem v lokalitách Bratislava, Košice, Lučenec, Nitra, 
Partizánske, Trenčín, Žilina a Martin. Celková suma týchto príspevkov bola v roku 2021 vo výške 101 558 
Eur. V rámci prijatých príspevkov je stále významnou položkou príspevok od občianskeho združenia BILLA 
ľuďom na podporu veľmi dôležitého programu ÚNSS Zdravé oči už v škôlke v roku 2021. Podstatnými 
príspevkami sú aj poukázané 2 % z dane z príjmu za rok 2019 prijaté v roku 2020 a čerpané v roku 2021 
v celkovej sume 34 870 €. Príspevky z verejných zbierok organizovaných v roku 2019 a 2020 čerpaných 
v roku 2021 sú v celkovej sume 252 857 €. Do výnosov z použitia fondov verejných zbierok je zahrnutá aj 
suma nákladov spojených s organizovaním zbierok v roku 2021 v celkovej výške 35 713 €.

Podiel prijatých príspevkov a dotácií na celkových výnosoch ÚNSS stále dokazuje vysokú závislosť ÚNSS na 
týchto zdrojoch, v roku 2021 je to 82 %, čo znázorňujú aj nasledujúce grafy.

Výnosy 2021 Výnosy 2020

n Dotácie        n Prijaté príspevky    n Ostatné výnosy

50 %51 %

30 %31 %
20 %18 %
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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 2021 poskytli služby špecializovaného sociálneho poradenstva 
4 810 klientom a služby sociálnej rehabilitácie 1 744 klientom. Výška ekonomicky oprávnených nákladov 
(EON) na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva bola 368 318,92 € a na vykonávanie 
sociálnej rehabilitácie bola 443 170,68 €.
V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva to predstavuje EON na jedného klienta vo výške 76,57 € 
a v rámci sociálnej rehabilitácie 254,11 € na jedného klienta.

Informácie k účtovnej závierke
Účtovná závierka ÚNSS zostavená k 31.12.2021 vychádza z predpokladu, že ÚNSS bude nepretržite 
pokračovať vo svojej činnosti v nasledujúcich 12 mesiacoch, čomu zodpovedajú aj použité účtovné zá
sady a metódy.
Postupné uvoľňovanie mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou COVID19 platných na území 
Slovenskej republiky v roku 2021 ovplyvnilo formu a spôsob poskytovania sociálnych služieb. V tomto 
období ÚNSS poskytovala nepretržite svoje služby s dodržiavaním daných opatrení a zásad ochrany zdra
via hlavne formou osobného kontaktu.
Potreba zabezpečenia udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb aj v čase mimoriadnej situácie je 
legitímnym verejným záujmom. Prioritou ÚNSS je i 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 68 685

Ministerstvo kultúry SR 13 499

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 101 558

Banskobystrický samosprávny kraj 95 000

Bratislavský samosprávny kraj 54 245

Košický samosprávny kraj 100 419

Nitriansky samosprávny kraj 67 453

Prešovský samosprávny kraj 101 425

Trenčiansky samosprávny kraj 61 890

Trnavský samosprávny kraj 86 400

Žilinský samosprávny kraj 91 660

Príspevky a dotácie od miest a obcí 11 370

Príspevky od nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií 57 543 

Príspevky od právnických osôb 12 396 

Príspevky od fyzických osôb    5 042
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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 Žo2002/05740/00002/E03, živnostenský 
register č. 10410700, 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. 4. 2007, spisové 

číslo OŽPA/2007/173046/CR1, živnostenský register č. 10410700, vydaného Obvodným úradom v Bratislave, odbor 
živnostenského podnikania, Staromestská 6, 814 40 Bratislava, ktoré nadobudol právoplatnosť dňa 7. 5. 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 OŽPA/2010/618962, živnostenský register č. 10410700, 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. 3. 2011, spisové číslo 

OŽPA/2011/148462, živnostenský register č. 10410700, 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 predchádzajú
ce účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 46,7 48,2

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

0 2 427

(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. 
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Účtovná závierka za rok 2021 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 2021 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.
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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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Prvotné 
ocenenie – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

4,45 408 412,46 291 874,06 137 033,56 193 095,08 1 030 419,61

Prírastky 3 950,00 0 0 3 950,00

Úbytky 0 0 1 003,00 1 003,00

Presuny

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

4,45 408 412,46 295 824,06 137 033,56 192 092,08 1 033 366,61

Oprávky – stav 
na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

248 417,52 283 151,34 116 534,96 193 095,08 841 198,90

Prírastky 10 210,31 3 354,70 9 507,00 0 22 742,15

Úbytky 0 0 0 1 003,00 1 003,00

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

258 627,83 286 506,04 126 041,96 192 092,08 862 938,05

Opravné položky 
– stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

Prírastky 

Úbytky 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia

4,45 159 994,94 8 722,72 20 498,60 0 0 189 220,71

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia

4,45 149 784,63 9 318,02 10 991,60 0 0 170 098,70
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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 2021 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 (poistenie organizácie a budovy) a sumu 2 424,23 Eur (poistenie motorových vozidiel).

(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 2021 sa v zložení dlhodobého finančného majetku neuskutočnili žiadne zmeny. 

Tabuľka č. 3 – Zmeny jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
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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



80 Výročná správa 2021   •   Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

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
predchádza

júceho 
účtovného 

obdobia

bežného 
účtovného 

obdobia

bezprostredne 
predchádza

júceho 
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 2021 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 26 356,61 28 734,48

Ceniny 0,00 967,20

Bežné bankové účty 784 914,35 675 207,41

Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok

Peniaze na ceste –126,46 –122,04

Spolu 811 149,50 704 314,63

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 2021 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 7 232,10 3 323,56

Ostatné pohľadávky 38 741,51 44 085,88

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov 
k štátnemu rozpočtu a rozpočtom 
územnej samosprávy

31 695,36 112 335,47

Iné pohľadávky 2 347,60 2 242,00

Pohľadávky spolu 80 016,57 161 986,91

Z celkového objemu pohľadávok, tvoria významné položky pohľadávky z projektových zmlúv, z hlavnej činnosti organizácie, 
významnou položkou je pohľadávka voči NA SAAIC – medzinárodný projekt v schéme Erasmus+ v celkovej výške 41 345 Eur, ako aj 
pohľadávky voči Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v celkovej výške 16 973,32 Eur. Podnikateľskú činnosť zastupujú pohľadávky 
v celkovej hodnote 7 232,10 Eur.
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(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 2021 neúčtovala opravné položky k pohľadávkam. 

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 77 735,07 160 351,89

Pohľadávky po lehote splatnosti 2 281,50 1 473,50

Pohľadávky spolu 80 016,57 161 825,39

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Príjmy budúcich období vo výške 23 035,02 Eur sú tvorené výnosom z prijatých SMS správ v rámci verejnej zbierky Biela pastelka 2021. 

(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

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 233 904,85 251 757,16 209 493,36 276 168,65

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov
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Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(–)

Presuny
(+, –)

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia

Imanie a fondy

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy 13 512,94 13 512,94

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov

1 047,17 –7 635,18 –6 588,01

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie –7 635,18 –16 899,05 –7 635,18 –16 899,05

Spolu 755 978,91

Zostatok na konci účtovného obdobia 2021, strata vo výške –16 899,05 Eur, bola najviac ovplyvnená zúčtovaním odpisov budovy 
v Košiciach vo výške 10 210,31 Eur. 

(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 registrova
ných na MV SR. V roku 2021 sa čerpala zostatková suma z verejných zbierok realizovaných v roku 2019 vo výške 63 482,44 Eur a z verej
ných zbierok realizovaných v roku 2020 sa vyčerpala len suma vo výške 110 298,08 Eur. Nevyčerpaná suma z verejných zbierok 2020 vo 
výške 60 124,33 Eur a získaná suma z verejných zbierok 2021 vo výške 216 044,32 Eur predstavujú konečný zostatok fondov, a to sumu 
celkom 276 168,65 Eur. 

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

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

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 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 

Účtovná strata –7 635,18

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 –7 635,18

Iné 

Tabuľka č. 11 – Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku (pokračovanie)
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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 2021

Rezervy na nevyčerpané 
dovolenky zamestnancov 
2021

27 739,96 34 549,14 27 739,96 34 549,14

Zákonné rezervy spolu 27 739,96 34 549,14 27 739,96 34 549,14

Jednotlivé druhy 
krátkodobých ostatných 
rezerv

Jednotlivé druhy 
dlhodobých ostatných 
rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu 27 739,96 34 549,14 27 739,96 34 549,14

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

116 024,34 134 915,98

Krátkodobé záväzky spolu 116 024,34 134 915,98

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 3 721,18 3 826,71

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 119 745,52 138 742,69
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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 3 826,71 2 587,92

Tvorba na ťarchu nákladov 3 118,46 2 736,34

Tvorba zo zisku  0,00  562,21

Čerpanie 3 223,99 2 059,76

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 3 721,18 3 826,71

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 2021 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 2021 účtovala o výdavkoch budúcich období vo výške 583,23 Eur, čo predstavuje príspevok pre FO na zakúpenie 
kompenzačných pomôcok v rámci Programu individuálneho darcovstva.

 (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 bezprostred
ne predchádzajúceho 
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci 

bežného účtov
ného obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru 26 050,32 3 620,14 11 256,84 18 413,62

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov 
Európskej únie

59 185,32 0 36 559,87 22 625,45

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku

3 187,00 0,00 1 275,00 1 912,00

grantu 29 054,01 50 000,00 38 485,83 40 568,18

dary 52 863,06 17 681,27 25 884,87 44 659,46

podielu zaplatenej dane 54 858,27 61 278,00 34 870,14 81 266,13

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej 
dane

0,00 0,00 0,00 0,00
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(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 2021 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
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Za predaj tovaru 0,00 0,00

Za predaj vlastných výrobkov 0,00 0,00

Za služby 28 212,56 27 157,69

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov. 

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. Uvedené sumy sú výnosmi 
v roku 2021, ktoré zohľadňujú výnosy budúcich období.

Druh výnosu
Činnosť

Hlavná
nezdaňovaná

Podnikateľská
zdaňovaná

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0,00

Prijaté príspevky od iných organizácií 170 273,69

Prijaté príspevky od fyzických osôb 5 287,87

Prijaté členské príspevky  3 837,02

Príspevky z podielu zaplatenej dane  34 870,14

Dotácie na prevádzku 787 995,30

(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

Z devízových účtov 0

Kurzový zisk pri úhrade záväzkov 13,87

Kurzový zisk zúčtovaný ku dňu účtovnej závierky 162,11
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(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 16 185,15

Ubytovanie a strava aktivít ÚNSS 16 119,51

Preprava a prepravné služby 9 013,18

Poštovné 5 815,16

Telefóny 8 606,41

Nájomné a prenájom 14 601,22

Náklady na tlač časopisov pre nevidiacich a slabozrakých 
a informačných materiálov

5 070,08

Ďalšie platené služby 12 928,45

Internet a komunikačná infraštruktúra 3 095,79

Ochranné a zabezpečovacie služby 2 460,42

Účastnícke poplatky na školenia semináre a konferencie 60,00

Softvérové služby (aktualizácia a podpora softvéru) 2 335,20

Notárske, právne, ekonomické a audítorské služby 29 588,34

Údržba servera, PC sietí a techniky 23 557,80

Metodické služby 25 468,25

Marketingové a reklamné služby 29 591,24

Pracovná zdravotná služba 266,40

Požiarna ochrana 2 257,34

(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 presunutá časť z roku 2020 vo výške 15 620,03 Eur bola použitá počas roka 2021.
Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane poukázanej v roku 2019 (použitá v roku 2021) bude v súlade so zákonom uverejnená 
v Obchodnom vestníku do 31.5.2022.
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. V roku 2021 sa z uvedenej 
sumy čerpali finančné prostriedky vo výške 19 250,11 Eur. Rozdiel 19 988,13 Eur bude čerpaný v roku 2022.
V roku 2021 ÚNSS prijala prostriedky vo forme podielu 2 % zaplatenej dane za rok 2020 v celkovej výške 61 278,00 Eur. Celá táto suma 
bola preúčtovaná do výnosov budúcich období a bude použitá počas nasledujúcich rokov 2022 a 2023.

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

40 622,73 34 870,14

Zostatok podielu zaplatenej 
dane bežného účtovného obdobia 81 266,13

(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 pri úhrade záväzkov je 26,55 Eur a ku dňu zostavenia účtovnej závierky je 0,00 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.
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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 nedis
ponovala počas roka 2021 prenajatým majetkom ani majetkom prijatým do úschovy, ktorý by bolo potrebné evidovať na podsúvaho
vých 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, licenč
ných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
ÚNSS v roku 2021 nedisponovala a neúčtovala o uvedených položkách iných aktív.

(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 2021 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 2021 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 2021 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.
V roku 2021 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 % zapla
tenej dane z príjmov a tiež čerpania výnosov z verejných zbierok, ktorými sa predĺžili lehoty čerpania týchto finančných zdrojov. 
Nakoľko sa však spoločenská 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 2022.  Manažment podnikne všetky kroky  
na zmiernenie akýchkoľvek účinkov na spoločnosť a jej klientov.
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Ďakujeme štátnej správe
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

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

Ďakujeme spolupracovníkom 
a podporovateľom
BILLA ľuďom, o. z.
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
CUKRU
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 
Greyson 
ĽudiaĽuďom.sk
Mestská knižnica v Bratislave
Nadácia Allianz
Nadácia Pontis
Nadácia Volkswagen
Národná rada občanov so zdravotným 
postihnutím v SR
NIKÉ, spol. s r. o.
Novartis Slovakia, s. r. o.
OZ To je život
Prezídium Policajného zboru 
Profesia, spol. s r. o.
Slovak Telekom 
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu 
v Levoči 
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. 
Touch and Speech 
Tyflocomp, s. r. o. 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti 
VIAMO 
VINCOM, 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
ATOS 
BEPON 
DHL 
Dr. Max 
Eva Amzler
Hotel Apollo Bratislava  
Hotel pod Lipou Resort**** 
IKAR 
JEKA studio, s. r. o.  
Lions Club International  
MANUFAKTURA kozmetika 
Model Obaly, s. r. o. 
Ministerstvo obrany SR
Novartis Slovakia, s. r. o.
OFPRINT, s. r. o.
OREO creative studio 
Raklim, a. s.
Slovenská ľudová Majolika 
SPP – distribúcia, a. s. 
Tuli.sk
UniCredit Bank

 Poďakovanie
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Zion5
ŽSR

Mobilní partneri
Orange Slovensko
O2 Slovakia
Slovak Telekom
4ka

Mediálni partneri 
CINEMA CITY  
BOOMERANG SMARTMEDIA  
IDS MEDIA WAIT MARKETING 
ImageWELL
Jandl
LEDPROMOTION
Lurity Inteligent AD 
MIAU 
New Age Advertising 
Promiseo
Qex
rádio LUMEN
RTVS
REGION PRESS

Podporili nás obchodné reťazce
BILLA
Lidl
TESCO

Podporili nás obchodné centrá
AUPARK Bratislava SC
AUPARK Košice SC 
AUPARK Žilina SC 
City Arena Trnava
Europa SC Banská Bystrica 
Eurovea 

OC Aquario Nové Zámky  
OC Central Bratislava 
OC Centro Nitra 
OC Danubia Bratislava 
OC Eperia Prešov 
OC Forum Poprad  
OC Korzo Prievidza  
OC Laugaricio 
OC MAX Prešov 
OC MAX Trenčín 
OC MAX Žilina 
OC Mólo Pezinok 
OC Novum Prešov 
OC RETRO Bratislava 
OC Tulip Martin 
OZC Južanka  
NC VIVO! 
Shopping Palace Bratislava 

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

Ďakujeme partnerom verejnej zbierky 
Štvornohé oči
BILLA, 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 základných organizácií ÚNSS 
i všetkým individuálnym 
aj firemným darcom 2 %.
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