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Otvorme oči, priatelia! 
 
Adventný benefičný koncert pod názvom Otvorme oči, priatelia!, výťažok ktorého poputuje 
na konto verejnej zbierky Biela pastelka, sa uskutoční v piatok 13. decembra 2013 o 18.00 h  
v koncertných priestoroch budovy gotického kostola Klarisky na Klariskej ulici v Bratislave.  
 
Na koncerte vystúpia: speváčka Adriena Bartošová, klaviristka (a dcéra A. Bartošovej) Andrea 
Bučková, harfistka Mária Kmeťková a ako hosť Adrieny Bartošovej nevidiaca speváčka 
Daniela Macková. Program benefičného koncertu bude moderovať Jarmila Lajčáková - 
Hargašová. Pred koncertom a po jeho skončení si diváci budú môcť pozrieť aj diela sochára 
Martina Dzureka, ktorý sa venuje práci s nevidiacimi výtvarníkmi  v rámci výtvarnej skupiny 
Svetlo. Vstupné na adventný benefičný koncert je 9 eur. Záštitu nad podujatím prevzal 
primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. 
 
O zbierke Biela pastelka 
 
ÚNSS každoročne organizuje verejnú zbierku Biela pastelka, ktorej výťažok je určený na  
pomoc  ľuďom so zrakovým postihnutím.  Aj vďaka Bielej pastelke poskytuje  ÚNSS klientom 
bezplatne špecializované sociálne poradenstvo a kurzy sociálnej rehabilitácie. Naučia sa 
na nich chôdzi s bielou palicou, orientácii v priestore či sebaobsluhe, vďaka čomu sú 
pripravení viesť samostatný a nezávislý život. Zbierka potrvá do 31. decembra 2013. Podporiť 
ju možno aj zaslaním SMS v hodnote 2€ na číslo 820 alebo vložením príspevku na účet 
verejnej zbierky č. 4030016212/3100. Viac informácií na www.unss.sk. Generálny partner 
Bielej pastelky 2013 je spoločnosť Novartis. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí 
ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 700 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.  
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