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Nevidiaci mali dlho obme-
dzené možnosti vzdelávať 
sa a  nájsť si prácu. Až do 
19. storočia boli odká-
zaní len na pomoc vidia-
cich. K  tomu, aby mohli 
samostatne študovať ale-
bo sprostredkovať svoje 
myšlienky iným, chýbalo to 

najdôležitejšie: písmo, ktoré by vedeli prečítať 
a ktorým by mohli písať. Dokázal to zmeniť len 
šestnásťročný chlapec – Louis Braille. V  roku 
1825 vyvinul písmo, ktoré sa dnes používa na ce-
lom svete. 

Braillov systém bodového písma je geniálny 
vynález, ktorý umožnil nevidiacim ľuďom čítať, 
písať a  vzdelávať sa. Braillova abeceda má 
nezastupiteľné miesto v  živote nevidiacich aj 
dnes, v ére hovoriacich počítačov a zvukových 
kníh. Reliéfnymi bodkami sprostredkúva poznat-
ky ľudstva, krásu a rozmanitosť okolitého sveta. 

Louis Braille sa narodil 4. januára 1809 
v  Coupvray. V  troch rokoch nešťastnou náho-
dou prišiel o zrak. Od desiatich rokov študoval 
v Národnom ústave pre mladých slepcov v Paríži, 
kde ako nadaný a inteligentný žiak neskôr učil. Ako 
16-ročný upravil, zjednodušil a systematizoval už 
existujúce dvanásťbodové písmo Charlesa Bar-
biera, dôstojníka francúzskej armády. Vytvoril tak 
jedinečný šesťbodový systém, ktorý umožňuje 
zápis všetkých znakov abecedy a čísiel, a preto 
je najrozšírenejším a  nenahraditeľným pomoc-
níkom pre nevidiacich ľudí po celom svete.

Braillovo písmo dnes nájdeme na škatuľkách 
liekov, v  dopravných prostriedkoch, ale i  vo 
výťahoch verejnosti prístupných budov. 

Význam objavu Louisa Brailla je obrovský. Dnes 
už azda niet krajiny na svete, kde by nepoznali 
Braillovo bodové písmo a kde by ho nepoužívali. 
Louis Braille pripravil nevidiacim širokú cestu 
k poznatkom, vzdelaniu a kultúre, čím podstatne 
prispel k ich sociálnej integrácii.

Únia nevidiacich a  slabozrakých Slovenska 
poskytuje sociálne služby a poradenstvo ľuďom so 
zrakovým postihnutím bezplatne. Pomáha ľuďom 
so zrakovým postihnutím prekonávať dôsledky 
poškodenia alebo straty zraku a  podporuje ich 
v aktívnom živote. ÚNSS združuje viac ako 4 700 
členov v 68 základných organizáciách po celom 
Slovensku. Jej cieľom je plnohodnotný život nevi-
diacich a slabozrakých ľudí v spoločnosti.
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Plný znak Braillovho písma
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Braillova abeceda
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