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Merania zraku budú v škôlkach pokračovať po ich otvorení
Hoci sú momentálne materské školy na Slovensku zatvorené kvôli opatreniam pre koronavírus,
rodičia aj učitelia škôlkarov, ktorí sa tešili na kontrolu zraku svojich ratolestí v pohodlí ich škôlok,
sa nemusia obávať. Projekt Zdravé oči už v škôlke, ktorý realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska (ÚNSS) s podporou o. z. BILLA ľuďom, bude určite pokračovať. Aj keď sú merania
aktuálne pozastavené, realizácia projektu sa len pozastavila a bude obnovená po otvorení
materských škôl.
Štvrtý ročník projektu Zdravé oči už v škôlke bol spustený v októbri, spolu s online prihlasovacím
formulárom, cez ktorý sa škôlky mohli registrovať na bezplatné merania zraku. Najrýchlejšie bola
naplnená kapacita meraní v Trenčianskom kraji, ku koncu roka 2019 sa obsadili aj kapacity
v Prešovskom, Žilinskom a Trnavskom kraji, v januári sa uzavrela registrácia v Nitrianskom a Košickom
kraji. Pracovníci ÚNSS doteraz z plánovaného celkového počtu 20 000 detí skontrolovali zrak 8 325
deťom, z toho 1 263 detí dostalo odporúčanie na návštevu oftalmológa. „Opäť sa nám potvrdilo, že
náš projekt má zmysel, veď 15 % z celkového počtu skontrolovaných detí malo prístrojom vykázanú
nejakú odchýlku. Veríme, že po vynútenej prestávke rýchlo nabehneme na pravidelné návštevy škôlok
a dobehneme zameškané,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Po obnovení chodu škôlok
krajskí koordinátori meraní všetky naplánované materské školy skontaktujú a dohodnú s nimi nové
termíny.
Mimoriadnu situáciu a opatrenia z nej vyplývajúce chápe aj partner projektu, o. z. BILLA ľuďom.
„Momentálne je prvoradé, aby boli deti v bezpečí a aby sme si všetci chránili svoje zdravie. Preto sme
sa rozhodli dočasne program prerušiť a umožniť posunutie jeho realizácie až do konca roka 2020.
Mesiace marec, apríl a máj bývajú pri našom projekte nosné, ale my ich škôlkam radi vynahradíme
začiatkom nového školského roku,“ vysvetľuje Jana Gregorovičová, podpredseda o. z. BILLA ľuďom
a dodáva: „Teší nás, že škôlky prijali s nadšením aj edukačné hračky, ktoré sme zaviedli ako novinku
tohto ročníka projektu. Podľa spätnej väzby z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sú pani
učiteľky spokojné a zaradili do vyučovania hry na rozvoj jemnej motoriky a zrakového vnímania.“

O Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím,
ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poslaním ÚNSS je poskytovanie sociálnych služieb,
obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého
zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.

Pre viac informácií navštívte, prosím, www.unss.sk a www.zdraveocivskolke.sk
Kontakt: Eliška Fričovská – manažérka pre PR, E-mail: fricovska@unss.sk, Tel.: +421 2 69 20 34 30, 0911 469 653
O BILLA Slovensko, súčasti REWE International AG:
Spoločnosť BILLA, s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom v segmente
supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje 150 a zamestnáva viac ako 4 000 pracovníkov. V supermarketoch priemernej
rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými
značkami cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou BILLA, organické produkty BILLA Naše bio a domáca
Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a
mliečnych výrobkov.
Pre viac informácií navštívte prosím : www.billa.sk
Kontakt: Lucia Chovanová – PR manažérka Dynamic Relations, E-mail: chovanova@dynamic.sk, Tel.: +421 948 710 715
O občianskom združení BILLA ľuďom:
Občianske združenie BILLA ľuďom vzniklo v septembri 2016 s cieľom podporovať aktivity blízke hodnotám spoločnosti
BILLA, zameraným na deti, rodinu a zdravú výživu. Okrem toho sa zameriava na spájanie zamestnancov, obchodných
partnerov, ako aj širokú verejnosť. Medzi prvé projekty občianskeho združenia patrí práve spolupráca s Úniou nevidiacich
a slabozrakých Slovenska.
Kontakt: Jana Gregorovičová – podpredseda o. z. BILLA ľuďom, E-mail: j.gregorovicova2@billa.sk, Tel.: +421 911 093 530

