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Svetlo v tme 
 
V pondelok 15. marca 2010 sa v minigalérii Domu kultúry v Pezinku stretnú priaznivci 
a milovníci umenia. O piatej hodine popoludní sa tu uskutoční vernisáž diel zrakovo 
postihnutých ľudí pod názvom „Svetlo v tme“. 
 
Výstava prezentuje diela umeleckého krúžku „Výtvarné dielne“, ktorý vedie 
talentovaný mladý umelec Martin Dzurek v spolupráci s Úniou nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). „Výtvarné dielne vznikli v roku 2004. So zrakovo 
postihnutými výtvarníčkami a výtvarníkmi sa stretávam dvakrát do mesiaca. Aj 
napriek obmedzeniu alebo poškodeniu zraku ich maľba či sochárstvo zaujali 
a vytvárajú naozaj originálne diela,“ hodnotí fungovanie krúžku Martin Dzurek. 
„Martin vedie krúžok na Krajskom stredisku už šiesty rok. Prostredníctvom veľkej 
palety výtvarných štýlov, rozmanitého dostupného materiálu a príjemného odborného 
vedenia vytvárajú pozoruhodné a najmä hodnotné diela. Krúžok má veľký význam aj 
vďaka rozvíjaniu zdravej sebareflexie, kreativity a predstavivosti,“ hovorí Daniela 
Nimschová, vedúca Krajského strediska ÚNSS v Bratislave. 
Zrakovo postihnutí umelci sa každý rok snažia o prezentáciu svojich diel, či už na 
Slovensku alebo aj v susedných Čechách. Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska Vás týmto pozýva na vernisáž výstavy zrakovo znevýhodnených umelcov 
„Svetlo v tme“. Na vernisáži vystúpi aj známy slovenský spevák Marián Bango. 
 

• Vernisáž a začiatok výstavy: 15. marca 2010 o 17:00 
• Miesto konania: minigaléria Domu kultúry v Pezinku 
• Trvanie výstavy: do 12. apríla 2010 

 
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 
postihnutých ľuďom v každom kraji Slovenska. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávi 20. výročie svojho 
založenia. 
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