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Trenčín, 5. január 2018 

Zvýšiť bezpečnosť a predísť zbytočným zraneniam pomáhajú nové nálepky na 

autobusoch 

Najviac dopravných nehôd s účasťou chodca vzniká neuváženým vybehnutím ľudí na cestu spoza stojaceho 

autobusu. Trenčiansky samosprávny kraj sa podobné situácie rozhodol eliminovať prostredníctvom 

varovných nálepiek na autobusoch. 

Trenčiansky samosprávny kraj spolu so svojimi zmluvnými dopravcami SAD Trenčín, a. s., a SAD Prievidza, 

a. s., každoročne zvyšuje komfort a kvalitu cestovania hromadnou dopravou. „Cestovanie novými autobusmi 

po kraji je teraz ekologickejšie i bezpečnejšie. Nové nízkopodlažné autobusy uľahčujú presun napríklad 

starším ľuďom alebo mamičkám s deťmi. Navyše sú vybavené aj bezpečnostnými pásmi,“ povedal predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.  

Kraj však dbá aj na bezpečnosť cestujúcich, a to nielen v autobuse, ale aj mimo neho. Ako informoval 

vedúci Odboru dopravy Úradu TSK Jaroslav Pleva, najviac nehôd s účasťou chodca vzniká, keď osoba 

vbehne na cestu spoza stojaceho autobusu. Vodič vozidla idúceho po ceste nemá kvôli autobusu dobrý 

výhľad a neočakáva chodca na ceste, čím môže dôjsť k nehode. Trenčiansky samosprávny kraj sa preto 

rozhodol strety vozidiel s chodcami eliminovať formou vizuálneho varovania. Verejnosť si tak môže na 

modrých autobusoch všimnúť úplne nové nálepky, ktoré majú za úlohu odradiť chodcov od nebezpečného 

vstupu na vozovku spoza autobusu. „Trenčiansky samosprávny kraj je presvedčený, že keď budú cestujúci 

postupovať podľa pokynov uvedených na piktogramoch, vždy prejdú bezpečne cez cestu a to je účelom 

uvedených opatrení,“ dodal Pleva.  

Cieľom tohto opatrenia je  upozorniť   cestujúcich, ktorí vystupujú z  autobusu, aby prechádzali cez vozovku, 

až keď autobus opustí priestor zastávky. Toto pripomenutie je strategicky umiestnené nielen na dverách 
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autobusov, aby ho cestujúci brali na vedomie už pri vystupovaní, ale aj na zadnej časti autobusu, kde 

chodcom znova pripomenie obozretnosť pri prechádzaní cez cestu. 


