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Oslava 20. výročia založenia ÚNSS sa niesla v znamení 
vďaky 
 
Dňa 16. apríla 2010 zavŕšila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska oslavy 20. 
výročia svojho založenia. V Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca sa stretli 
predstavitelia miest a obcí, významní partneri, lekári, umelci a samozrejme, členovia 
a pracovníci. Slávnostný galavečer bol poďakovaním pre všetkých, ktorí sa svojou 
prácou a činnosťou pričinili o zlepšenie postavenia zrakovo postihnutých ľudí na 
Slovensku. 
 
Pod vedením skúseného scenáristu Rastislava Balleka vznikol pôsobivý program 
popretkávaný hudobnými vystúpeniami a príbehmi zo života ľudí so zrakovým 
postihnutím. Programom sprevádzal vynikajúci slovenský herec František Kovár. 
Galavečer otvoril nevidiaci klavirista a spevák Peter Zbranek. Opernými áriami očaril 
populárny Marián Bango. Vystúpil aj Marián Geišberg, ktorý dlhoročne prepožičiava 
svoj hlas v médiách verejnej zbierke Biela pastelka. Podujatie podporil aj zrakovo 
postihnutý husľový vrituóz Peter Michalica. Na záver vystúpili Close Harmony 
Friends. 
Počas slávnostného galavečera boli odovzdané pamätné listy, ktoré sú poďakovaním 
za dlhoročnú spoluprácu, podporu, aktívnu činnosť a reprezentáciu. Odniesli si ich 
zástupcovia miest, spolupracujúcich neziskových organizácií, lekári, paralympionici, 
zakladatelia organizácie, a.i. Najväčšia vďaka patrí dlhoročnému predsedovi 
a zakladateľovi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Branislavovi Mamojkovi, 
ktorý si odniesol trofej v tvare dlane držiacej slnko. 
„Slnko preto, že aj keď Vy na slnko nedovidíte, pre nás všetkých ste Vy tým slnkom, 
ktoré nás každodenne dobíja energiou. A dlaň preto, že tá Vaša je vždy pripravená 
pomáhať. Človek by mal mať dlane dve a aj tá druhá Vám právom patrí. Musíte si 
však na ňu dvadsať rokov počkať. Pretože minimálne toľko Vás ešte Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska bude potrebovať,“ povedala pri odovzdávaní ceny 
riaditeľka ÚNSS Ivana Potočňáková. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 500 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. 

Tlačová správa 



Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Slovak Blind and Partially Sighted Union  

                         IČO: 00683876 
Sekulská 1   Tel.:   +421/2/654 20 844 
842 50 Bratislava   +421/2/654 20 796 
Slovenská republika  Fax.: +421/2/654 20 842 

 
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho 
založenia. 
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