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Cestu vo vlaku môže spríjemniť aj vôňa 
 

 ZSSK testuje vozne s arómou v troch IC vlakoch a v troch regionálnych expresoch 
 Cestujúcim sa najviac páči biely čaj s tymianom, ibištek a zelená ďatelina s aloe 

 
BRATISLAVA  13. 9. 2018  

Čuch je často podceňovaný zmysel, ktorý má však veľký vplyv na našu náladu. Aj cestovanie býva 
občas stresujúce, no príjemná vôňa hneď pri vstupe do vlaku dokáže cestujúcich pozitívne naladiť 
a uvoľniť. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto v spolupráci s dodávateľskou firmou 
Royal Scent s. r. o. spustila skúšobnú prevádzku osobných vozňov s arómou v interiéri.  

Cestujúci sa s touto voňavou novinkou môžu stretnúť vo veľkopriestorových vozňoch 2. triedy (typ 
Bmpeer), ktoré sú radené v troch vlakoch InterCity (IC 510 Košice 07:31 – Bratislava hl. st. 12:13; 
IC 513 Bratislava hl. st. 15:47 – Košice 20:29 a IC 514 Košice 09:31 – Bratislava hl. st. 14:13) a v troch 
vlakoch RegionalExpres (REX 1900 „Abov“ Humenné 03:33 – Košice 05:04; REX 1902 „Kremenec“ 
Humenné 05:28 – Košice 06:59 a REX 1913 „Slanec“ Košice 21:01 – Humenné 22:40).  

Zariadenie nie je súčasťou klimatizácie, vôňa sa po vozni šíri prirodzenou cirkuláciou vzduchu. Tzv. 
aromatizátor pracuje automaticky, vlakový personál vôbec nemusí zasahovať do jeho prevádzky. 
Náplň obsahuje aromatizovanú vatu, z ktorej sa zahrievaním uvoľňuje voňavý suchý vzduch. 
Zariadenie má zdravotný certifikát a neobsahuje alergény. 

Testovanie arómy vo vozňoch ZSSK prebieha v troch fázach: prvá sa uskutočnila počas februára 
tohto roka, druhá od polovice júla do polovice augusta. Súčasná (od 14. augusta) potrvá až do 
začiatku vykurovacej sezóny, aby sa vedela správne určiť intenzita vône. Počas skúšobnej 
prevádzky aromatizátora vlakový personál monitoruje reakcie cestujúcich. Z ponúkaných vôní boli 
zatiaľ ako najpríjemnejšie vyhodnotené arómy biely čaj s tymianom, ibištek a zelená ďatelina 
s aloe. ZSSK verí, že príjemne prevoňaný priestor vlaku urobí cestujúcim z ich cesty zážitok.  
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riaditeľ odboru komunikácie a hovorca 
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
odbor komunikácie 
Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika 
tel.: +421 2 2029 7015 | mobil: +421 904 875 396 
e-mail: hovorca@slovakrail.sk; kovac.tomas@slovakrail.sk 
 
 
 
ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika 
prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme 
v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). 
Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR 
a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia).   

ZSSK od polovice decembra 2016 realizuje priemerne 1445 vlakov denne, zastavuje na 697 staniciach a zastávkach, jazdí 
na linkách po viac než 2800 kilometroch tratí na Slovensku. 
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