Tlačová správa
Pracovné stretnutie železničných spoločností k problematike bezpečnosti a kvality, mobility
a prístupu k základným ľudským potrebám v osobnej železničnej preprave
Bratislava, NPPB, 10. 3, 2017
Tento týždeň sa v Bratislave, na pôde Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky,
uskutočnilo odborné pracovné stretnutie všetkých železničných spoločností zabezpečujúcich osobnú
železničnú dopravu na území SR so zástupcami Bratislavskej integrovanej dopravy a.s., katedry
Železničnej dopravy Žilinskej univerzity a OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram, ktoré
stretnutie iniciovalo.
Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie niektorých inovatívnych prístupov jednotlivých
železničných spoločností k preprave zdravotne postihnutého cestujúceho, vytvorenie bezbariérového
prístupu od električkovej trate k budove železničnej stanice Bratislava - Hlavná stanica, zosúladenie
prístupov k WC pre ŤZP a zdvíhacích plošín systémom Eurokľúč, a podobne. Významnú úlohu v tejto
problematike zohráva aj akademická obec, v tomto prípade katedra Železničnej dopravy Žilinskej
univerzity, ktorá v rámci rokovania predstavila vedeckú a výskumnú pozíciu v tejto oblasti a výsledky
niektorých vedeckých prác z minulosti.
Všetci účastníci sa zhodli o dôležitosti tohto stretnutia a o jeho význame pre ďalšie zlepšovanie
prostredia cestovania vlakmi na Slovensku pre zdravotne alebo pohybovo obmedzených cestujúcich.
Ako uviedol predseda OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram Petr Kučera, : „...toto
stretnutie je výzva s domácimi úlohami do budúcnosti a sme radi, že túto výzvu prijali všetky
železničné spoločnosti, BID a.s. aj Žilinská univerzita, pretože nechceme žiadnu výluku v procese
zlepšovania osobnej železničnej dopravy. Každý z účastníkov má svoj prínos a v prípade koordinácie
ich nástrojov môžeme získať bezpečný, efektívny a prístupný systém osobnej železničnej prepravy pre
zdravotne postihnutých cestujúcich“.
Účastníci rokovania sa zhodli aj vo veci potreby rozširovania informovanosti zdravotne postihnutých
cestujúcich o svojich a iných systémových možnostiach osobnej železničnej prepravy, rovnako ako na
potrebe zvyšovania zodpovednosti ŤZP cestujúcich pri objednávaní prepravy a zváženie zdravotných
rizík pred cestou samotnou.
O ďalšom vývoji v danej oblasti budeme informovať.
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