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Zmena času zo soboty na nedeľu ovplyvní jazdu troch 
nočných vlakov 
 

 O tretej ráno si posunieme ručičky hodín na 02:00 
 Tri nočné vlaky ZSSK budú hodinu čakať vo vybraných staniciach 

 
BRATISLAVA  23. 10. 2017  

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že v nedeľu 29. októbra 2017 
dôjde v skorých ranných hodinách k zmene letného času (LČ) z 03:00 na 02:00 stredoeurópskeho 
času (SEČ). Zmena času ovplyvní jazdu troch nočných vlakov, ktoré vo vybraných staniciach 
zostanú stáť a po hodine budú pokračovať v ceste tak, aby do cieľa prišli už podľa SEČ. 

Dotknuté vlaky: 
 

 (Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:22) – Čadca príchod 01:59 LČ, odchod 
2:01 SEČ, 

 (Humenné 21:54 – Bratislava hl. st. 06:05) – Ružomberok príchod 2:01 LČ, 
odchod o 2:03 SEČ, 

 (Bratislava hl. st. 23:45 – Humenné 07:50) – Žilina príchod 02:31 LČ, odchod 
02:43 SEČ. 

 
S myšlienkou posunu času, ktorého cieľom bolo znížiť spotrebu elektrickej energie dôslednejším 
využitím denného svetla, prišiel prvýkrát George Vernon Hudson. Slovenské územie, ešte ako 
súčasť Rakúsko-Uhorska, zasiahla prvá zmena času v roku 1916. V štyridsiatych rokoch sa 
dokonca na celé dva roky zaviedol iba letný čas, no od roku 1943 sa opäť striedal so zimným. 
Každoročná pravidelná zmena striedania časov bola na našom území definitívne zavedená 
1. apríla 1979. 
 
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 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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