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Louis Braille – Svetový deň otca slepeckého písma  
 

Dňa 4. januára 2011 sme si pripomenuli už 202. výročie narodenia Louisa 
Brailla (4.1.1809). 
Louis Braille je vynálezcom slepeckého Braillovho písma, ktoré umožňuje 
nevidiacim ľuďom písať a čítať hmatom. 
 
Louis Braille, pôvodom Francúz, stratil zrak vo veku 3 rokov a už ako 15 ročný 
vynašiel vlastné písmo. Braillovo písmo je zostavené zo znakov, ktoré sú tvorené 
kombináciami jedného až šiestich reliéfnych bodov umiestňovaných do šiestich 
pozícií Braillovej bunky s dvomi stĺpcami a tromi riadkami, čím je možné vytvoriť až 
63 rôznych znakov. 
 
Braillovo písmo otvorilo nevidiacim ľuďom cestu k literatúre, vzdelaniu, 
spoločenskému a pracovnému uplatneniu a k osobnej nezávislosti. 
Aj v súčasnosti, keď sa hovoriace počítače a zvukové nahrávky stávajú významnými 
sprostredkovateľmi informácií pre nevidiacich ľudí, Braillovo písmo zostáva 
základným prostriedkom pre ich komunikáciu a tvorivú činnosť.  
Počítače uľahčujú a urýchľujú tlač Braillovým písmom a Braillovo písmo na 
hmatových displejoch počítačov umožňuje nevidiacim ľuďom aj programovať a 
pracovať s náročnými textami ako je hudobný notopis alebo  odborné a cudzojazyčné 
texty.   
 
Hlavným zdrojom dokumentov v Braillovom písme je Slovenská knižnica pre 
nevidiacich v Levoči, ktorá v tomto písme vydáva knihy a časopisy. 
 
Široká verejnosť sa s Braillovým písmom môže stretnúť na obaloch liekov. Od 1. júna 
tohto roku budú musieť byť takto popísané už obaly všetkých liekov priamo 
používaných pacientmi.  
 
Veríme, že s Braillovým písmom sa budeme stretávať čoraz častejšie napríklad na 
ovládacích paneloch výťahov, na dverách hotelových izieb, na číslovaných 
sedadlách v divadlách, kinách a dopravných prostriedkoch, na obaloch tovarov a 
všade tam, kde môže byť podporená samostatnosť nevidiacich ľudí. 
  

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 5 000 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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