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         V Košiciach, 20.10.2022 
 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, zriaďovateľ, 
 
 

sme Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie nevidiacich 
a slabozrakých osôb, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí. Našou snahou 
je systematicky podporovať zvyšovanie kvality života ľudí so zrakovým postihnutím, ale aj pôsobiť 
preventívne pri predchádzaní poruchám a ochoreniam zraku. 
 

Práve s takouto preventívnou aktivitou sa obraciame na Vás. Ponúkame Vám možnosť 
zapojiť sa do programu diagnostiky vývinových zrakových porúch u detí predškolského veku 
v materských školách – Zdravé oči už v škôlke. 
Ide o meranie pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix. 
Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové 
poruchy zraku, ako napríklad  astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.  
 

Ide  o poruchy, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu. Čím 
neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým sa znižuje šanca na ich úplné odstránenie a ich 
následky môžu pretrvávať následne počas celého života človeka. 
 
Charakteristika merania: 

- ide o neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meranie je robené zo vzdialenosti 

jedného metra) 

- meranie je bezbolestné 

- meranie nemá žiadne vedľajšie účinky a žiadne negatívne následky na zdravie dieťaťa 

- binokulárne meranie (obidve oči sa vyšetrujú súčasne) 

- meranie trvá iba niekoľko sekúnd 

- meranie prebieha v známom prostredí v materskej škôlke 

- prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa 

- odborne vyškolený zamestnanec vyhodnotí meranie prístroja a výsledky merania a odporučí, 

či je potrebné ďalšie vyšetrenie dieťaťa u detského očného lekára 

 
Realizácia merania nie je možná bez súhlasu zákonných zástupcov dieťaťa. Všetci rodičia, ktorí 

majú záujem o to, aby ich deti vyšetrenie absolvovali musia podpísať Informovaný súhlas (príloha 
tohto listu). Bez tohto súhlasu nie je možné zrealizovať vyšetrenie. 
 

Meranie je bezplatné, vďaka realizovanému projektu.  Prítomnosť rodiča pri meraní nie je 
nevyhnutná, ale v prípade záujmu sa ho zúčastniť môže. Rodič bude informovaný o výsledkoch 

 

http://www.kosice.unss.sk/


merania prostredníctvom Potvrdenia o screeningovom meraní, na ktorom budú uvedené výsledky 
merania, prípadne odporúčanie pre návštevu detského očného lekára. 
 

Merania budú realizované v pracovných dňoch priebežne v mesiaci november až jún, teda v 
školskom roku 2022/2023 Keďže množstvo realizovaných meraní je limitované časovými aj 
kapacitnými možnosťami Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, odporúčame registrovať sa na 
web stránke: www.zdraveocivskolke.sk alebo kontaktovať zodpovedného pracovníka 
v dostatočnom predstihu, aby bolo možné dohodnúť obojstranne vyhovujúci termín  a čas meraní. 
Meranie bude realizované priamo v priestoroch Vášho zariadenia. Podľa skúseností 
z predchádzajúcich meraní vieme odhadnúť, že vyšetriť cca 70 detí trvá 2 hodiny. 
 

Chceme zdôrazniť, že meranie je bezbolestné a nemôže v žiadnom prípade poškodiť zrak 
dieťaťa. 
Pokiaľ máte záujem, aby takéto meranie prebehlo aj vo Vašom zariadení, odporúčame registrovať 
sa na web stránke: www.zdraveocivskolke.sk a následne informujte rodičov o takejto možnosti 
pomocou Vami dostupných foriem oslovenia (nástenky, lístočky v skrinkách, rodičovské združenie, 
webová stránka škôlky, osobné stretnutie pedagógov s rodičmi...). 
 

Prístroj je zakúpený vďaka podpore Nadačného fondu  Kia Motors Slovakia v Nadácii 
Pontis. 
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PhDr. Zuzana Mihályová      
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