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S bielou palicou bezpečnejšie 
 

Ľudia so zrakovým postihnutím, ktorí si pri chôdzi pomáhajú bielou palicou, 

musia dennodenne zápasiť s dopravnými a architektonickými bariérami. 

Cieľom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je odstraňovanie týchto 

bariér. S tým súvisí tiež zvyšovanie bezpečnosti chodcov so zníženou 

orientačnou schopnosťou. 

 

Do boja s bariérami sa pustil projekt Bezpečný krok s bielou palicou. Realizoval sa 

v areáli ÚNSS na Sekulskej ulici v Karlovej Vsi a tiež na chodníku, vedúcom od 

električkových zastávok k sídlu ÚNSS. V rámci prvej etapy projektu boli na chodníky 

cvičnej dráhy v areáli ÚNSS a na zmienenom prístupovom chodníku inštalované 

varovné a signálne pásy. V druhej etape sa natreli schody na prístupovom schodisku 

k sídlu ÚNSS i na cvičnej dráhe – žltou a čiernou farbou, ktoré sú pre slabozrakých 

najlepšie vnímateľným farebným kontrastom.  

 

„Vďaka zrealizovanému projektu sa zjednodušil prístup klientov a zamestnancov do 

budovy ÚNSS a zvýšila sa tiež ich bezpečnosť na priechode cez cestu a po 

schodoch. Cvičná dráha v areáli, ktorú inštruktori používajú na výučbu chôdze s 

bielou palicou, ale aj pri ukážkach pre verejnosť približujúcich problematiku osôb so 

zrakovým postihnutím, teraz poskytuje širšie využitie, keďže sa na nej dá vyučovať 

používanie reliéfnych prvkov pri orientácii,“ informovala Katarína Kubišová z 

oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér ÚNSS. 

 

Hoci k bezbariérovému navrhovaniu stavieb existuje platná legislatíva už od roku 

2002, mnoho projektantov ju dodnes ignoruje. Zámerom ÚNSS je odstraňovanie 

 



bariér, s ktorými sa chodci so zrakovým hendikepom musia stretávať. ÚNSS 

poskytuje odborníkom pri zapracovávaní debarierizačných požiadaviek do 

konkrétnych architektonických návrhov poradenstvo a zaoberá sa tiež osvetovou 

činnosťou.  

 

 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 4 850 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.  
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