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Cesta do sveta nevidiacich prostredníctvom fotografie  
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizovala v roku 2010 už siedmy 
ročník fotografickej súťaže Cesta svetla 2010. Hlavným motívom tejto súťaže je 
svet nevidiacich a slabozrakých ľudí. 
 
Fotografická súťaţ Cesta svetla prostredníctvom fotografie pribliţuje svet nevidiacich. 
Na fotografiách autori zachytávajú problematiku, ktorá bezprostredne a priamo súvisí 
so svetom zrakovo postihnutých ľudí. 
 
Autori prihlasovali do súťaţe svoje fotografie do 15.októbra 2010 v kategóriách 
čierno-biela a farebná fotografia, pričom do kaţdej z nich bolo moţné prihlásiť 
maximálne 4 fotografie.  
 
Do súťaţe sa prihlásilo celkovo 17 autorov s 82 fotografiami. Odborná porota zasadla 
dňa 28.októbra 2010 v zloţení Miroslav Zaťko (profesionálny fotograf, predseda 
komisie), Ţofia Teplická (odborníčka v oblasti marketingu a PR) a Marián Horanič 
(zástupca organizátora). 
 
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali: 
 
Farebná forografia: 
1. miesto:  Nina Mikušková 
2. miesto:  Lucia Kníţková – séria fotografií: Neznáme pojmy, Šifra 
3. miesto:  Dávid Trčka 
Čestné uznanie: Blanka Mináriková – Keď zastal čas 
 
Čiernobiela fotografia: 
1. miesto:  Blanka Mináriková – séria fotografií: Dotyk slepoty I., II. 
2. miesto:  Vladimír Veverka – Cesta svetla 
3. miesto:  Lucia Kníţková - Egi 
Čestné uznanie: Lukáš Dobrík – Očné vyšetrenie, Čítanie prstami 
  
„Porota navyše vybrala najlepšie práce, z ktorých zostavíme verejnú výstavu. Z 
ocenených fotografií porota vybrala takisto tie, ktoré budú použité v propagačnom 
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kalendári ÚNSS na budúci rok. Následne v priebehu roku 2011 prebehne viacero 
výstav na celom území Slovenska. Informácie o jednotlivých výstavách budú 
aktualizované na internetovej stránke www.unss.sk,“ informoval o priebehu súťaţe 
a výstav Marián Horanič, koordinátor projektu. 
 
Vernisáţ fotografií sa uskutoční dňa 10. novembra 2010 v novej budove SND 
o 17:30 hod. Vernisáţ je takisto spojená  so slávnostným divadelným predstavením 
pri príleţitosti Svetového dňa nevidiacich, ktoré organizuje pre svojich partnerov 
a členov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske zdruţenie, ktoré zdruţuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov 
zdruţených v 69 základných organizáciách. Svoje sluţby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v kaţdom kraji Slovenska.  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho 
zaloţenia. 
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