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Škôlky sa ešte stále môžu prihlásiť na bezplatné meranie zraku
V októbri odštartoval tretí ročník unikátneho projektu zameraného na prevenciu detských očných
ochorení, Zdravé oči už v škôlke, ktorý má v pláne skontrolovať zrak ďalším 20 000 slovenským
škôlkarom. Ide o skríningové meranie zraku, ktoré v spolupráci s o. z. BILLA ľuďom realizuje Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Kapacity na meranie zraku sa rýchlo začali napĺňať,
avšak v niektorých krajoch sú ešte voľné miesta a škôlky sa tak stále môžu do projektu prihlásiť.
Počas trvania minulého ročníka pracovníci z ÚNSS skontrolovali oči 15 072 deťom v 313 materských
škôlkach. Od spustenia tretieho ročníka, bolo od októbra do konca januára 2019 zrealizované
meranie u 5 612 detí a návštevy škôlok pokračujú. „Ešte stále sú voľné miesta v Bratislavskom,
Banskobystrickom a Trnavskom kraji, v ostatných krajoch sú kapacity už naplnené a merania
prebiehajú podľa harmonogramu. Radi by sme preto oslovili riaditeľov materských škôl, aby neváhali
a svoje škôlky zaregistrovali na bezplatné meranie na stránke www.zdraveocivskolke.sk,“ hovorí Ing.
Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Nosnými mesiacmi bývajú mesiace marec, apríl a máj, kedy býva
zmeraných najviac detí.
Samotné merania pomocou špeciálneho bezdotykového prístroja (autorefraktometra) prebiehajú
rýchlo, bezbolestne a hlavne v známom prostredí škôlky. Koordinátor z ÚNSS príde v stanovený čas
do škôlky, do rúk chytí prístroj pripomínajúci väčší fotoaparát a každé dieťa skontroluje na diaľku, zo
vzdialenosti jedného metra. „Projekt Zdravé oči v škôlke sa ukazuje už dlhodobo ako veľmi
prospešný, nakoľko každý rok je vydaných cez 2 000 odporúčaní na návštevu oftalmológa. Ide
o zhruba 14 % všetkých zmeraných detí, ktorým prístroj vykázal začínajúcu alebo rozvinutú zrakovú
poruchu,“ vysvetľuje Mgr. Jana Gregorovičová, koordinátorka projektu z o. z. BILLA ľuďom.
A že pri meraniach je v škôlkach naozaj zábava, môžete si pozrieť vo videách, ktoré sme natočili
s deťmi v materskej škole v Bratislave.

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 – projektová koordinátorka, E-mail: j.gregorovicova2@billa.sk, Tel.: +421 911 093 530

