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Svetový deň Braillovho písma pripomenie cestujúcim aj tlačidlo v autobuse  

 

Bratislava, 4. január 2023 – Braillovo písmo je spolu s hláseniami pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich 

štandardom vo všetkých nových autobusoch spoločnosti ARRIVA.  

Cestujúci v  prímestskej a mestskej autobusovej doprave zabezpečovanej spoločnosťami ARRIVA na Slovensku si môžu 

v stredu 4. januára pri vystupovaní z autobusu pripomenúť Svetový deň Braillovho písma. Týmto písmom sú totiž 

označené aj tzv. zvončeky, teda tlačidlá slúžiace na signalizovanie zastavenia vozidla a na oznámenie stavu núdze. 

Najnovšie autobusy ARRIVA vybavené akustickým informačným systémom zároveň zvyšujú štandard komfortu pre 

nevidiacich a slabozrakých cestujúcich hlásením zastávok v interiéri vozidla, ale aj ponukou nezávislého zvukového 

kanála pre vonkajšie ozvučenie. To si môže cestujúci aktivovať povelovým vysielačom, ktorý patrí medzi kompenzačné 

pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím. 

„V spolupráci s našimi objednávateľmi, teda mestami a samosprávnymi krajmi, sa nám darí zrýchľovať tempo 

modernizácie vozového parku a tým zvyšovať pohodlie a bezpečnosť pre všetkých našich cestujúcich, vrátane tých, ktorí 

kvôli svojmu zrakovému postihnutiu často čelia rôznym prekážkam. Tlačidlá označené Braillovým písmom, vonkajšie 

a vnútorné ozvučenie, ale napríklad aj nízkopodlažné podvozky – to všetko sú prvky, ktoré pomáhajú prekonávať tieto 

bariéry a umožňujú plnohodnotné cestovanie naozaj všetkým cestujúcim,“ uviedol Peter Stach, hovorca spoločností 

ARRIVA na Slovensku. 

V roku 2018 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 4. január za Svetový deň Braillovho písma, pretože v tento deň sa narodil 

jeho autor Louis Braille. Ten svoje písmo pre nevidiacich predstavil v roku 1825. Prvé slovenské učebnice používajúce 

Braillovu abecedu vyšli v roku 1923.  
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ARRIVA na Slovensku a vo svete 

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej 
republike. V Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a 
komerčnú autobusovú dopravu. V roku 2016 spoločnosť prevádzkovala vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu 
zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 
autobusov. Tvorí ju šesť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.  

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva viac ako 40 000 ľudí a ročne prepravuje 1,2 
miliardy cestujúcich v 13 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej 
a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje 
autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.  
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