Tlačová správa
Bratislava (26.10.2016)
V rámci tradičného Dňa bezpečnosti spúštajú v stredu 26.októbra 2016 spoločnosti
GRANVIA a Granvia Operation na rýchlostnej ceste R1 PR1BINA ďalšiu fázu kampane
zameranej na prevenciu nehodovosti na cestách pod názvom: „Ďakujeme, že jazdíte
bezpečne.“
Na začiatku úsekov Nitra a Banská Bystrica budú osadené upozornenia pre vodičov, aby sa
nezabudli pripútať. Na odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Banskej Bystrice bude
vystavený vrak vozidla hliadky R1 Pr1bina, do ktorého narazil kamión pri dopravnej nehode
na jar tohto roka. Tento vrak má názorne pripomenúť vodičom nutnosť opatrnej a bezpečnej
jazdy.
Spoločnosti GRANVIA a Granvia Operation tak podporia svoju dlhodobú kampaň s cieľom
šíriť osvetu v rámci bezpečnosti v premávke.
,, Od začiatku otvorenia cesty sa snažíme prihovárať sa vodičom i spolujazdcom
a upozorňovať na rôzne nástrahy ako mikrospánok alebo zlé počasie. Vystavenie vraku je
nová a nezvyčajná forma komunikácie. Do tohto vozidla s naším zamestnancom narazil vodič
kamiónu a namiesto toho, aby sme auto zošrotovali, rozhodli sme sa ho použiť týmto
spôsobom ako výstrahu. Príčinou nárazu bolo nevenovanie pozornosti jazde a to je jedna
z vecí, na ktorú chceme v tejto kampani upozorniť. Ako varuje náš slogan – Moment
nepozornosti môže mať dlhodobé následky,‘‘ povedal Generálny riaditeľ spoločnosti
GRANVIA, Marcel Vial.
Zintenzívnenie kampane prichádza pri príležitosti 5. výročia od sprevádzkovania cesty R1
Pr1bina, respektíve jej prvých troch úsekov od Nitry po Tekovské Nemce, dňa 28. októbra
2016.
Po rýchlostnej ceste za toto obdobie prešlo viac ako 50 miliónov vozidiel, čo je v prieme 34
tisíc denne.
Najvyťaženejším obdobím bol august tohto roka (1 205 000 vozidiel). Každoročne najmenej
vozidiel prejde po rýchloceste v mesiaci február, v priemere až o 300 tisíc menej ako
v auguste.
,,Intenzita premávky je na vzostupe a je aj v našom záujme robiť maximum pre bezpečnosť
všetkých užívateľov rýchlocesty. Veríme, že kampaň bude mať pozitívny ohlas a budeme
v nej môcť pokračovať,´´ doplnil generálny riaditeľ Granvia Operation, Jean Christophe Roux.
Deň bezpečnosti a spustenie kampane ,,Ďakujeme, že jazdíte bezpečne´´ bude túto stredu
26. októbra od 8.30 do 18.00 na odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Banskej Bystrice.
Kampaň podporila aj sekcia BECEP Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
a Dopravný inšpektorát policajného zboru SR. Hlavným mediálnym partnerom je Zelená vlna
RTVS.

