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Siedmy ročník súťaže Cesta svetla  
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje už 
siedmy ročník fotografickej súťaže Cesta svetla. Hlavným 
cieľom projektu je prostredníctvom fotografie priblížiť širokej 
verejnosti svet a život nevidiacich a slabozrakých ľudí.  
 
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto do 15. októbra 2010 
vyplní, podpíše a na adresu organizátora doručí prihlášku 
spolu so súťažnými fotografiami.  
 
Súťaž prebieha v dvoch kategóriách: 
1. Čierno-biela fotografia 
2. Farebná fotografia 
 
                                                                                                      Autor: Zdeno Brnoliak 

Autor môže do jednej kategórie prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20x30 cm. 
Tematika fotografií musí priamo alebo nepriamo súvisieť s problematikou zrakovo 
postihnutých ľudí. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zostaví minimálne trojčlennú odbornú 
porotu, ktorá do 31. októbra 2010 vyhodnotí fotografie a v každej kategórií určí tri 
najlepšie práce. Víťazi získajú finančnú odmenu vo výške 150 EUR za 1. miesto, 100 
EUR za 2. miesto a 40 EUR za 3. miesto. Výsledky a informácie o počte súťažiacich, 
zložení poroty a výsledkoch súťaže budú zverejnené na stránke www.unss.sk do 31. 
novembra 2010.  
 
„Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých v novembri 2010 
zostavíme putovnú výstavu. Následne v priebehu roka 2011 prebehne viacero výstav 
na celom území Slovenska. Z ocenených fotografií porota vyberie tie, ktoré budú 
použité v našom kalendári na rok 2011,“ hovorí o ďalšom pokračovaní súťaže Marián 
Horanič, projektový manažér súťaže Cesta svetla. 

Podrobné informácie o súťaži, podmienky, prihláška a propozície nájdete na 
webstránke www.unss.sk.  

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