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Maľby, fotografie, ale aj drotárske umenie 

hendikepovaných umelcov zavítali do priestorov pôšt  

Bratislava, 12. marca 2018 

 

Vybrané pobočky Slovenskej pošty skrášlili umelecké diela. V rámci projektu Národná 
prezentácia umenia hendikepovaných umelcov Slovenskej republiky môžu klienti vo  
vybraných priestoroch pôšt vidieť rôzne maľby, fotografie či ukážky perokresby, 
drevorezby a drotárstva, ktoré vytvorili umelci s hendikepom.  

Prezentáciu umenia hendikepovaných umelcov, ktorú organizuje Slovenská pošta v spolupráci s 

OZ Reflexy, si zákazníci a široká verejnosť môžu pozrieť na deviatich poštách (Pošta 1 

v Bratislave, Pošta 1 v Košiciach, Pošta 1 v Prešove, Pošta 1 v Trenčíne, Pošty 1 a 2 v Trnave,  

Pošta 5 v Banskej Bystrici, Pošta 11 v Nitre a Pošta 7 v Žiline). V Trnave, Nitre a Banskej Bystrici 

budú výstavy nainštalované v priebehu tohto týždňa.  

V Košiciach a v Bratislave uvedie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska výstavu s názvom 

„Cesta svetla“ a DOMKO DSS Košice predstaví snímky od mentálne postihnutých mladých 

fotografov. V oblasti maľby je možné vidieť ukážky z tvorby DEMY Trenčín a Domovina, n. o., zo 

Spišskej Novej Vsi. Perokresbou sa prezentuje aj talentovaná umelkyňa Veronika Hanuliaková zo 

Šulekova. Medzi vystavovanými dielami sú tiež ukážky drevorezby a kameňa od Slavomíra 

Dlubača z Banskej Belej, ktorý je na vozíčku, drevené sochy jednorukého umelca Jaroslava 

Velčického z Uhrovca či fotografie zo živočíšnej ríše od Jozefa Šeršeňa zo Stropkova, ktorý je 

tiež na vozíčku a jeho fotografie nájdeme aj v encyklopédii Slovenskej akadémie vied.  

Počas otvorenia výstavy v Bratislave 12.3. bolo odprezentované aj dielo slabozrakého Juraja 

Šeríka z Čadce, pravnuka Jozefa Holánika-Bakeľa, ktorý je považovaný za zakladateľa 

drotárstva na Slovensku a jeho diela sú kultúrnym dedičstvom našej krajiny. „Návštevníci si 

počas vernisáže môžu pozrieť kráľovské korunovačné klenoty, ktoré sú patinované 23-karátovým 

zlatom. Ide o unikátny kus, ktorý umelec venoval Slovenskej agentúre na podporu zdravotne 

postihnutých občanov,“ povedal predseda organizácie Arpád Beník. 

Slovenská pošta dlhodobo podporuje rôzne filantropické projekty, ktoré aktívne napomáhajú 

zlepšiť kultúrne, zdravotné a sociálno-spoločenské podmienky na Slovensku. „Veľmi radi 

podporujeme projekty, ktoré sa snažia zlepšovať podmienky znevýhodnených ľudí. Dúfam, že sa 

výstavy na našich poštách stretnú s pozitívnou odozvou a verím, že ľudom spríjemnia 

vybavovanie si záležitostí na pošte,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.  
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