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Nové vlaky aj pre nevidiacich 
 
Dňa 9. decembra sa zástupcovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
zúčastnili prezentácie nového poschodového vlaku. Vlak je prvým z desiatich, 
ktoré by mali jazdiť po slovenských železniciach. 
 
Prvý z vlakov, elektrickú poschodovú jednotku (EPJ 671), predstavila práve 
9.decembra 2010 Železničná spoločnosť Slovensko. Tento vlak bude jazdiť ako 
osobný zo Žiliny do Trenčína  a späť, zo Žiliny  do Liptovského Mikuláša a späť a zo 
Žiliny do Čadce a späť. 
 
Podľa konštatovania Ministra dopravy, Jána Figeľa, „sú to pohodlné a moderné 
vlaky, ktoré boli vyrobené v susednej Českej republike. Sú aj symbolom doby 21. 
storočia z hľadiska služieb, disponibilné a upravené napríklad pre postihnutých a 
nevidiacich, čo doteraz naše vlaky neboli". 
 
Takýto vlak má kapacitu 307 miest na sedenie. 
 
„Vlak má pre nás veľký význam, pretože predstavuje moderné zariadenie pre 
všetkých ľudí bez ohľadu na telesné či zrakové postihnutie. Tomuto projektu sa Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska veľmi teší a dúfame, že v budúcnosti bude 
cestovanie pre nevidiacich a slabozrakých stála viac sprístupňované“ uviedla 
odborníčka pre oblasť architektonických bariér, Katarína Kubišová z Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska. 
 
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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