ZSSK vylepšila cestovné poriadky, pridala nové vlaky
pre regióny
Užitočné zmeny na železnici začali platiť už od nedele prvého marca.
Konkrétne zmeny a zlepšenie dopravy:
 ZSSK zaviedla nový prípoj zo Zvolena do Banskej Bystrice k diaľkovému
rýchliku Krivín ( Bratislava – Zvolen). Cieľom je umožniť cestujúcim plynulo
pokračovať do ďalších staníc banskobystrického regiónu. Od marca preto Os
7328 pôjde o 16 minút neskôr, zo Zvolena o 20.08 h a do Banskej Bystrice
príde o 20.40 h.
o Cestujúci opakovane žiadali prípoj k rýchliku R 841 Krivín (Bratislava 16.56 h
- Zvolen 19.58 h). Rýchlik nahradil v minulosti známy Expres Hron (EX 531),
najrýchlejšie spojenie Bratislavy do Banskej Bystrice.
Krivín zastavuje v 11 staniciach, Hron obsluhoval len 5 staníc. Krívín však
končí cestu už vo Zvolene. Od marca majú cestujúci prípoj aj ďalej do
Banskej Bystrice, zachovaný je tiež prípoj na úseku Banská Bystrica – Brezno
(trať č. 172).

 ZSSK pridala dva ranné regionálne vlaky na trase Kúty – Malacky – Bratislava
(trať č. 110). O vlaky zo Záhoria do Bratislavy je zvýšený záujem
cestujúcich, vlaky sú plné, ZSSK chce takto vylepšiť kvalitu cestovania.
Vlaky sú pridané najmä pre odvoz žiakov a študentov a využívajú bezplatnú
prepravu vlakom na denné dochádzanie do škôl.
 Regionálny expres REX 865 Kúty (6.36 h) - Bratislava (7.32 h), ide v pracovné
dni mimo letných školských prázdnin.

 Osobný vlak Os 2053 Malacky (7.07 h) - Bratislava (7.45 h), ide v pracovné
dni mimo školských prázdnin.

Ďalšie zmeny vo vnútroštátnej diaľkovej doprave:
Dva nové posilové vlaky na trase Košice – Bratislava a späť / R 1603 a R 1610
pred a po Veľkej noci.
 R 1603 Bratislava hl. st. (14.30 h) - Košice (20.20 h), vlak pôjde v stredu 1.
apríla 2015.
 R 1610 Košice (14.19 h) - Bratislava hl. st. (20.18 h) , vlak pôjde v utorok 7.
apríla 2015.
ZSSK pridáva dva posilové vlaky pred a po Veľkonočných sviatkoch, pôjdu nad rámec
ostatných vlakov zapracovaných v cestovnom poriadku 2014/15. Nové spoje budú
zapracované do informačných systémov, vyhľadávačov ,do týchto vlakov bude možné
zakúpiť miestenku.
• Zmena časovej polohy rýchlika z Košíc.
 R 1600 Chopok ide o 11 minút skôr, Košice 15.18 h - Bratislava (21.05 h).
Pôvodne Košice 15.27 h - Bratislava o 21.10 h.
• Zmena podmienok:
 Vo vlaku R 850 Levičan z Levíc (4.25 h) do Bratislavy (6.29h) v úseku Levice –
Šurany platia tarifné podmienky ako v osobnom vlaku. Cestujúci tak získali
výhodu, na úseku môžu využívať aj zľavy viazané výlučne na regionálne vlaky
(napr. lacnejšie lístky Regional do 60 km).
•

Regionálna a prímestská doprava:
Západné Slovensko
•

Predĺženie trasy dvoch osobných vlakov z trnavského regiónu na Záhorie
(trate č. 120, 110).
 Os 3002 jazdiaci doteraz na trase Leopoldov (4.51 h) - Bratislavy hl. st.
(5.55 h) ďalej pokračuje až do Zohoru (6.20 h)
 Os 3042 jazdiaci z Pezinka (6.58 h) do Bratislavy hl. st. (7.20 h) pokračuje do
Devínskej Novej Vsi (7.35 h).
ZSSK takto vytvorila rýchle priame spojenie bez prestupu regiónu Trnava /Pezinok
s časťou Záhoria v rannej dopravnej špičke.

Zmena víkendových vlakov na úseku Zohor – Záhorská Ves (trať č. 113).
 Zrušenie dvoch osobných vlakov počas víkendu Os 2316 Zohor (10.45 h) Záhorská Ves (11.04 h) a Os 2319 Záhorská Ves (14.53 h) - Zohor (15.12 h).
 Zavedenie dvoch osobných vlakov Os 2306 Zohor (14.45 h) - Záhorská
Ves(15.04 h) a Os 2311 Záhorská Ves (16.21 h) - Zohor (16.40 h).
ZSSK upravila víkendovú dopravu na žiadosť miestnej samosprávy a obyvateľov obcí
Zohor a Záhorská Ves.
•

•

Nové regionálne vlaky medzi Senicou a Kútmi, lepšie prípoje na vlaky
v Kútoch smer Bratislava alebo smer Břeclav (trať č. 116).
 Os 2640 zo Senice (5.52 h) do Kútov ( 6.22 h).
 Os 2641 z Kútov (21.29 h) do Senice (21.:57 h)
ZSSK vyhovela požiadavkám obyvateľom regiónu a miestnej samosprávy a pridala dva
osobné vlaky na úseku Kúty - Senica. Došlo tým k zlepšeniu prípojovosti k vlakom
v Kútoch v čase rannej špičky a spoj navyše aj vo večerných hodinách.

Úprava časovej polohy počas víkendu na úseku Trenčín – Chynorany (č. 143).
 Os 5480 v sobotu a v nedeľu ide o pár minút neskôr z Trenčína (15.41 h) do
Chynorian (16.50 h). Tým sa v Trenčíne vytvorí prípoj:
o v nedeľu k R 708 Dubeň od Žiliny a Púchova (Trenčín o 15.33 h,
nechodí v sobotu).
o počas víkendu sa tak vytvorí prípoj aj na Os 3317 Nové Mesto nad Váhom
(15.13 h) do Žiliny.
Upraviť vlak aj počas pracovných dní nie je možné, naďalej jazdí o 5 minút skôr ako Os
5406 (Trenčín 15.36 h – Chynorany 16.50 h). Limitom je jednokoľajná trať a križovaniu
s protiidúcimi vlakmi Os 5406 v Mníchovej Lehote a s Os 5405 z Topoľčian 14.54 h do
Trenčianskej Teplej 16.41 h.
•

Stredné Slovensko
• Zavedené nové večerné regionálne vlaky zo Žiliny do Čadce aj opačne
v pracovných dňoch (č. trate 127).
 Os 3932 Žilina (21.49) - Čadca (22.27 h)
 Os 3929 Čadca (19.35 h) - Žilina (20.13 h)
Pridaním dvoch osobných vlakov na úseku Čadca – Žilina ZSSK vyhovela žiadosti
pracujúcich v Žiline, aby mali spojenie zo Žiliny vo večerných hodinách po skončení
pracovnej doby (najmä v obchodných domoch) do 21. hodiny.

Predĺženie trasy osobného vlaku na úseku Kraľovany – Trstená (trať č. 181).
 Os 7923 ide už zo stanice Kraľovany (21.45 h) – Dolný Kubín (22.16 h) do
Trstenej (23.28 h). Pôvodne jazdil až zo železničnej stanice Dolný Kubín
zastávka do Trstenej. Spoj súčasne nahradí na trase v lepšej časovej polohe Os
7921 z Kraľovian (21.16 h) do Dolného Kubína (21.47 h)
Uvedenou zmenou ZSSK vyhovela všetkým cestujúcim, ktorí z Kraľovian cestujú na
strednú a hornú Oravu. Ide o nahradenie dvoch kratších vlakov (Os 7921 a Os 7923) za
jeden dlhší (Os 7923), ktorý pôjde v celom úseku Kraľovany – Dolný Kubín - Trstená.
•

Nové vlaky na úseku Zvolen – Banská Bystrica v pracovné dni (trať č. 170).
 Os (7334) Zvolen (7.25 h) - Banská Bystrica (8.01 h)
 Os 7339) Banská Bystrica (15.57 h) - Zvolen (16.29 h)
ZSSK pridala nové vlaky po dohode s banskobystrickým samosprávnym krajom a po
prísľube koordinácie verejnej dopravy na tomto úseku.
•

•

Časové vylepšenia jazdy vlakov na úseku Zvolen – Banská Bystrica (trať č.
170).
 Pôvodne REX 750 idee ako osobný vlak Os 7336, ktorý jazdí denne zo
Zvolena (8.52 h) do Banskej Bystrice (9.23 h) o polhodinu neskôr. Došlo
k doplneniu hodinovej taktovej dopravy v úseku Zvolen – Banská Bystrica rannej
a popoludňajšej špičky.

Zmena časovej polohy dvoch osobných vlakov na úseku Brezno – Jesenské
(trať č. 174)
 Os 6753 ide o 35 minút neskôr z Brezna (10.50 h) do Tisovca (11.55 h).
 Os 6734 ide o osem minút neskôr z Rimavskej Soboty (14.10 h) a do stanice
Tisovec príde v nezmenenej časovej polohe o 15.14 h.
ZSSK vyhovela požiadavkám obyvateľov ohľadom neskoršieho odchodu vlaku z Rimavskej
Soboty po 14. hodine. Vlak v novej polohe vyhovuje školákom, ktorým končí vyučovanie
tesne pred 14 h. Vlak je určený najmä pre odvoz žiakov a študentov z Rimavskej Soboty.
Skrátenie času jazdy nastalo zmena križovania vlakov.
•

Východné Slovensko
• Nový vlak počas víkendov na úseku Nálepkovo – Margecany (trať č. 173).
 Os 7787 Nálepkovo (12.25 h) - Margecany (13.46 h) jazdí po novom aj
počas víkendov. Pôvodne jazdil iba v pracovné dni.
ZSSK vyhovela podnetom obyvateľov všetkých miest a obcí na traťovom úsek, kedy príde
k odstráneniu 4 hodinovej medzery bez vlakového spojenia počas víkendov.
Zmeny časových polôh osobných vlakov, vytvorenie možnosti prestupov
v stanici Kysak (trať č. 180, 188).
 Os 8784 ide skôr o 17 minút, Košice (12.19 h) - Prešov (13.03 h) a
na úseku ide aj cez víkend, cez pracovné dni bez zmeny pokračuje do Lipian
(13.56 h).
 Os 8773 ide o 13 minút skôr na úseku Prešov (12.42 h) - Košice (13.23 h).
V prvej časti trasy Lipany (12.03 h) – Prešov (12.40 h) ide bez zmeny.
 Os 8748 ide o 5 min skôr, Kysak (20.35 h) – Prešov (20.51 h).
 Os 8746 Kysak (14.24 h) – Prešova (14.40 h) je zrušený.
ZSSK upravila časové odchody/príchody vybraných osobných vlakov z dôvodu vytvorenia
možnosti prestupov v stanici Kysak na diaľkovú dopravu.
•

Zmeny časových polôh osobných vlakov na úseku Prešov – Humenné (trať č.
193).
 Os 9116 Humenné (13.40h) - Prešov (15.11h) jazdí denne, aj v nedeľu.
 Os 9118 Humenné (15.40 h) - Prešov (17.11 h) jazdí s výnimkou nedele.
 Os 9180 ide v nedeľu o dve hodiny neskôr, Humenné 15.08 h- Prešov 16.55
h.
 Os 9119 ide z Prešova o 15 minút neskôr (20.54 h) do Humenného (22.22 h)
a prišlo k skráteniu jazdnej doby vlaku o 9 minút.
Dôvodom úprav je lepšie nadviazanie regionálnych vlakov na vlaky diaľkovej dopravy.
•

•

Zmeny časových polôh osobných vlakov na úseku Prešov – Bardejov (trať č.
194).
 Os 9212 Bardejov (14.28 h) - Prešov (15.33 h) jazdí aj v nedeľu.
 Os 9214 Bardejov (16.28 h) - Prešov (17.33 h) ide denne, okrem nedele.
 Os 9280 ide o dve hodiny neskoršie, Bardejov (15.40 h) - Kapušany pri
Prešove (16.33 h).

 Os 9219 ide o 14 minút neskôr, Kapušany pri Prešove (21.08 h) -Bardejov
(22.00 h).
ZSSK zmenila jazdné časy vybraných osobných vlakov s cieľom zlepšiť prípojovosť na
vlaky diaľkovej dopravy.

Informácie: Kontaktné centrum 18 188, alebo +421 2448 58 18 ( pri volaniach zo zahraničia)
www.slovakrail.sk alebo www.facebook.com/slovakrail, info@slovakrail.sk
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zabezpečuje verejnú osobnú železničnú dopravu na
Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej
železničnej doprave.
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