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Jubilejný ročník Cesty svetla posunul latku vyššie 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravila 10. ročník fotografickej 

súťaže Cesta svetla, ktorej cieľom je priblížiť tému zrakového postihnutia 

prostredníctvom fotografie. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 07. 

novembra o 17.30 h v priestoroch foyer novej budovy Slovenského národného 

divadla v Bratislave. Výstavu si možno ďalej pozrieť do 20. novembra. 

Do súťaže sa prihlásilo 26 účastníkov s 98 fotografiami. Odborná porota, ktorej 

členmi sú profesionálni fotografi Miroslav Zaťko, Ján Miškovič a zástupca 

organizátora Marián Horanič, rozhodla o poradí víťazov. Ich mená budú vyhlásené 

na vernisáži výstavy a sú zverejnené na internetovej stránke www.unss.sk. „Vyšší 

počet  prihlásených autorov ako vlani aj viac kvalitných fotografií.“ Takto hodnotí 

jubilejný ročník fotografickej súťaže M. Horanič z ÚNSS. „Veľmi nás teší, že svoje 

práce do oboch kategórií – čiernobiela a farebná fotografia – zaslali aj noví autori 

z prostredia ľudí so zrakovým postihnutím.“    

Vernisáž Cesty svetla sa každoročne koná v novembri – mesiaci fotografie a súčasne 

sa viaže na Medzinárodný deň nevidiacich (13. november). Súťažné fotografie sa 

stali podkladom na výrobu stolového kalendára ÚNSS na rok 2014, ktorý bude po 

prvý raz predstavený práve na vernisáži.  Výstava fotografií Cesta svetla 2013 je 

putovná, v  nasledujúcich mesiacoch prejde celým Slovenskom. ÚNSS súťaž 

realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a v tomto roku aj so 

sponzorskou pomocou spoločnosti FOTO-VIDEO-SHOP.  

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí 
ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má 4 464 členov združených v 68 základných organizáciách. 
Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska 
bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.   

Kontakt: Marian Horanič, Tel.: 02/69 20 34 20, 0903 244 553, e-mail: horanic@unss.sk 
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