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Limeriky pre nevidiace deti 
 
„Keď nás nemôžete vidieť, aspoň nás budete počuť...“  
 
...je hlavným heslom projektu Limeriky z knihy nezmyslov. Občianske 
združenie Pro Dynamik sa chytilo myšlienky urobiť dobrú vec a spolu so 
známymi moderátormi načítali CD pre nevidiace a slabozraké deti.  
 
„Oslovili sme Dada Nagya s tým, aby našiel vhodné krátke bájky alebo básničky.  
Dado prišiel s limerikami. Vzápätí  som oslovil moderátorov STV, aby limeriky 
nahovorili. Moderátori boli z projektu nadšení, nezabralo im to veľa času a tešili sa 
spolu s nami zo zmysluplnej a dobrej veci,“ spresňuje myšlienku a priebeh celého 
projektu jeho tvorca Maroš Košík. Autorom prekladu limerík je Ľubomír Feldek, ktorý 
sa stal aj krstným otcom načítaného CD.  
 
Limeriky nahovorili moderátori Slovenskej televízie:  
Ľudovít Mravec Jakubove, Iveta Malachovská, Gregor Mareš, Alena Heribanová, 
Martin Nikodým, Jarmila Hargašová, Ivo Hlaváček, Jeanette Štefánková, Ľubomír 
Bajaník, Natália Ţembová, Martin Kontúr, Lucia Habancová a Dado Nagy. 
 
„Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je  projektom a jeho výsledkom milo 
prekvapená,“ vyjadrila sa k projektu riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska Ivana Potočňáková. „Radi ho prijímame ako dar k Svetovému dňu 
nevidiacich. V  súčasnosti, keď sa len veľmi ťažko získavajú prostriedky na pomoc  
ľuďom s hendikepom, je takáto spontánna aktivita viac ako vítaná. Sme presvedčení, 
že nevidiace deti budú mať z CD radosť. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
ich rozdelí medzi všetky svoje krajské strediská, školám pre zrakovo postihnuté deti a 
špecializovaným knižniciam.““  
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska dostala 250 kusov CD, ktoré jej 
občianske zdruţenie Pro Dynamik odovzdalo 12. novembra na tlačovej konferencii 
a krste CD v priestoroch predajne Panta Rhei v Bratislave. 
 
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 
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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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