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ZSSK počas veľkonočných sviatkov 
 
 
BRATISLAVA  7. 4. 2020 
 
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na zákaz vychádzania cez Veľkú noc, ktorý na 
obdobie od stredy 8. 4. 2020 do pondelka 13. 4. 2020 schválila vláda SR dňa 6. 4. 2020, oznamuje 
cestujúcej verejnosti, že osobná železničná doprava bude počas veľkonočných sviatkov realizovaná 
tak, ako je to od 14. 3. 2020 – vnútroštátne vlaky jazdia a budú jazdiť podľa mimoriadneho grafikonu 
vlakovej dopravy. Vzhľadom na predpokladanú možnosť kontrol PZ SR na železničných staniciach 
ZSSK odporúča, aby cestujúci prišli s dostatočným časovým predstihom pred pravidelným 
odchodom vlaku. 
 
ZSSK zároveň informuje, že vzhľadom na nariadenie vlády SR o zákaze vychádzania pred Veľkou 
nocou a počas veľkonočného obdobia budú môcť cestujúci, ktorí si vopred zakúpili cestovné lístky 
na obdobie 8. 4. – 13. 4. 2020, vrátiť tieto cestovné doklady bez sankcie (storno poplatok). 
 
Všetky informácie o aktuálnej situácii nájdete tu: 

• https://www.zssk.sk/slusnevlakom/koronavirus 
• https://www.zssk.sk/aktuality/ 
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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 8. marca 2020 realizuje priemerne 1 542 vlakov denne, z toho 238 diaľkových vlakov a 1 304 regionálnych a 
prímestských spojov. Zastavuje v 719 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2 921 kilometroch tratí na Slovensku. 
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