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ZSSK nasadí do prevádzky ďalšie 2 vlaky InterCity 
 
 
BRATISLAVA  20. 7. 2020 
 
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe uvoľnenia opatrení a vývoja obsadenosti vlakov 
zaradí koncom júla do prevádzky druhý pár vlakov InterCity – IC 523 a IC 524. 
• Od nedele 26. 7. 2020 začne premávať IC 524 (Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00). 
• Od pondelka 27. 7. 2020 začne premávať IC 523 (Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48). 
(Prvý pár vlakov InterCity jazdí medzi Bratislavou a Viedňou už od 15. 6. 2020 – sú to vlaky IC 44 
a IC 45.) 
 
„Som veľmi rád, že na našu najvyťaženejšiu severnú trať po dlhých 4 mesiacoch pribudnú ďalšie 
dva IC vlaky. Týmto krokom bude obnovených už 50 % prevádzky vlakov InterCity, ktoré sú 
jednoznačne naším top produktom. Samozrejme, že cieľom je, aby sme mohli čím skôr opätovne 
nasadiť do prevádzky všetkých osem icéčok. Všetko však závisí od záujmu cestujúcej 
verejnosti,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. 
 
Oba vlaky InterCity budú radené z 5 vozňov: vozeň 1. triedy, dva vozne 2. triedy, reštauračný vozeň a 
multifunkčný vozeň, ktorý obsahuje priestor so zdvíhacou plošinou vhodný na prepravu imobilných 
cestujúcich, priestor pre matky s deťmi a priestor vhodný na prepravu bicyklov v pojazdnej úschovni 
batožín. Na základe dopytu budú vlaky v prípade potreby operatívne posilnené o ďalšie vozne. 
 
Služby vo vlakoch InterCity 
• Vo všetkých vozňoch (okrem reštauračného) je cestujúcim k dispozícii bezdrôtové pripojenie na 

internet. 
• V cene cestovného dokladu je pre cestujúcich v 2. vozňovej triede zahrnutá balená voda a 

obsluha mobilbarom, 1. vozňová trieda okrem toho navyše ponúka aj instantnú kávu alebo čaj a 
možnosť doručenia jedla na miesto. 

• Denná tlač je dostupná v 1. aj 2. vozňovej triede formou e-denníka SME.sk, v ktorom cestujúci 
získa neobmedzený prístup k článkom vrátane spoplatneného prémiového obsahu. Bližšie 
informácie poskytne vlakový personál priamo vo vlaku. 

 
Všetky fakty o vlakoch InterCity za rok 2019 
1 medzištátny pár denne – 2 medzištátne spoje Viedeň – Košice 
3 vnútroštátne páry denne – 6 vnútroštátnych spojov Bratislava – Košice 
najrýchlejší jazdný čas na linke Bratislava – Košice (445 km) 4 h 36 min 
zisk  206-tis. eur 
počet prepravených cestujúcich 817 958 
počet prepravených cestujúcich s nárokom na BP*, ktorí uprednostnili IC vlak 127 045 
počet vlakov vedených do cieľovej stanice 2 912 
počet vlakov, ktoré prišli do cieľa načas (meškanie do 5 minút vrátane) 2 497 
počet vlakov, ktoré v cieli meškali viac ako 5 minút 415 
priemerné meškanie 3,34 min 
osobokilometre 248 481 839 
vlakokilometre 1 318 863 
ušetrené emisie oxidu uhličitého (CO2) 62 938,71 ton 
priemerná vyťaženosť 75,9 % 
priemerná dĺžka jednej cesty 304 km 
priemerná cena cestovného dokladu (bez DPH) 13,14 eur 
podiel cestovných dokladov predaných cez internet 47,2 % 
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počet prepravených cestujúcich v najsilnejší deň (17. 5. 2019, MS v hokeji) 3 350 
počet prepravených cestujúcich v najslabší deň (24. 12. 2019, Štedrý deň) 843 
najväčší objem precestovaných km na 1 registráciu 62 948** 
najväčší počet ciest na 1 registrovaného zákazníka 225 
počet predaných jedál v reštauračnom vozni 139 972 
najpredávanejšie jedlo (13 000 predaných porcií) vyprážaný syr 

*BP – bezplatná preprava. Na vlaky InterCity sa bezplatná preprava nevzťahuje, cestujúci s nárokom na BP si 
zakupuje cestovný doklad s príslušnou zľavou na základe predloženia preukazu na BP. 
**Číslo predstavuje cca 1,5-násobok dĺžky rovníka. 
 
Výsledky vlakov InterCity 2016 – 2019  
 2016 2017 2018 2019 
počet prepravených cestujúcich 24 709 705 684 791 695 817 958 
počet vlakov s príchodom do cieľ. stanice načas*** – 2 548 2 463 2 497 
priemerné meškanie v cieľovej stanici (v min) – 2 4 3,34 
***meškanie do 5 minút vrátane 
 
 
 
 
 
Tomáš Kováč 
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca 
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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 14. júna 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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