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Deň bielej palice úspešne za nami. 
 

Dňa 14.10.2011 sa uskutočnila dopravno-výchovná akcia Deň bielej palice, 
ktorú už tretíkrát organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  
 
Deň bielej palice sa uskutočnil v 40 mestách a na 51 priechodoch pre chodcov. 
 
Z celkové počtu 6015 áut po celom Slovensku nezastavilo nevidiacim ľuďom 
1436 áut. „Po zrátaní všetkých áut, ktoré sa v daných hodinách, vo vybraných 
mestách a priechodoch pre chodcov zúčastnili cestnej premávky možno konštatovať, 
že nevidiacim chodcom nezastavilo 23,9% áut. Najviac áut nezastavilo 
v bratislavskom kraji (45,4%) a najpoctivejší vodiči sa nachádzajú v trenčianskom 
kraji (7% áut, ktoré nezastavilo)“, uviedla Karola Pavlíková, koordinátorka dopravno-
výchovnej akcie. 
 
Signalizácia bielou palicou pri priechode je pre nevidiaceho človeka spôsob, ktorým 
upozorňuje vodičov na svoj úmysel prejsť cez priechod. V tento deň simulovali 
prechod cez priechod nevidiace osoby. Policajné hliadky stojace obďaleč zastavovali 
autá, ktoré nedali nevidiacemu chodcovi prednosť.  
„Počas akcie sa ukázalo, že je stále veľa vodičov, ktorí si neuvedomujú, že aj 
nevidiaci ľudia sú súčasťou cestnej premávky. Takýmto vodičom sme v tento deň 
odovzdali informačný leták a oboznámili ich s funkciou a významom bielej palice, 
ktorá je nenahraditeľnou súčasťou nevidiaceho človeka ako na priechode, tak aj 
v bežnom živote“, priblížil priebeh dopravno-výchovnej akcie Marek Hlina, účastník 
dopravno-výchovnej akcie. 
 
Organizovaním dopravno-výchovnej akcie Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska napĺňa svoj záväzok, ku ktorému pristúpila podpísaním Európskej charty 
bezpečnosti na cestách a tým prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách. 
 

Ďakujeme všetkým partnerom aj vďaka ktorým sa akcia úspešne realizovala! 
 

           
 

                  

Tlačová správa 

Nitra Trnava 
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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 4700 členov 
združených v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 7. 
apríla 1990. 
 
Kontakt:  
Karola Pavlíková,  
Tel.: 0911 469 653,  
e-mail: karola.pavlikova@unss.sk,  www.unss.sk   
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