
 

 

IČO: 35 914 939 
Kontaktné centrum: 18 188 

e-mail: info@slovakrail.sk 
www.zssk.sk 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK25 0200 0022 3530 4454 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  Rožňavská 1  |  832 72 Bratislava 3 

Bratislavský samosprávny kraj 
 

 Ponuka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pre Bratislavský samosprávny kraj 
od 10. decembra 2017 

 
 
BRATISLAVA  4. 12. 2017  
 
Dôležité zmeny: 

 Diaľkové vlaky vyššej kategórie budú v úseku Bratislava hl. st. – Púchov premávať 
rýchlosťou až 160 km/h. 
Celková úspora času rýchlikov vďaka zvýšenej rýchlosti bude na trase Bratislava – Košice 
7 minút a na trase Bratislava – Žilina 15 minút. 
 

 Prestupný čas na medzinárodné vlaky v smere do Prahy i z nej sa zvýši. 
Na stanici Bratislava hl. st. v smere do Prahy sa prestupný čas z rýchlikov R6XX zo smeru 
Košice/Žilina na vlaky EuroCity zvýši na 13 minút. Rovnaké zvýšenie prestupného času sa 
udeje i v opačnom smere. 
 

 Obnovená bude osobná doprava na linke Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom. 
 

 Počet zapojených vlakov v Integrovanom dopravnom systéme sa zvýši o 14 vlakov. 
Vlaky pribudnú na linkách Malacky – Bratislava a Bratislava-Petržalka – Rajka – 
Hegyeshalom. Vlaky do Maďarska budú integrované len v úseku Bratislava-Petržalka – 
Rusovce.  
 

 Prichádza k zavedeniu nového regionálneho expresu v úseku Bratislava – Trnava. 
REX 1737 (Bratislava hl. st. 15:52 – Trnava 16:27) zvýši kapacitu železničnej dopravy v čase 
popoludňajšej dopravnej špičky na najvyťaženejšom traťovom úseku.  

 
 
Linka Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom 

 Na linke Bratislava – Hegyeshalom bude zabezpečená osobná doprava motorovými 
vlakmi s kapacitou 62 miest. Počas pracovných dní bude jazdiť 5 párov vlakov denne. 
Vo vlakoch bude možné za zvýhodnených podmienok prepravovať bicykle. V úseku 
Rusovce – Bratislava-Petržalka bude zavedený samoobslužný výpravný systém a vlaky 
budú tarifne integrované v IDS BK. 
 

Cestovný poriadok 
Číslo vlaku 2800   2802 2804 2806 2808 

Stanica prích. odch. prích. odch. prích. odch. prích. odch. prích. odch. 
Hegyeshalom  06:34  07:34  13:34  15:34  17:34 
Rajka 06:48 06:51 07:48 07:51 13:48 13:51 15:48 15:51 17:48 17:51 
Rusovce 06:59 07:00 07:59 08:00 13:59 14:00 15:59 16:00 17:59 18:00 
Bratislava-Petržalka 07:09  08:09  14:09  16:09  18:09  
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Číslo vlaku 2801  2803 2805 2807 2809 
Stanica prích. odch. prích. odch. prích. odch. prích. odch. prích. odch. 
Bratislava-Petržalka  07:26  08:49  14:49  16:49  18:49 
Rusovce 07:35 07:36 08:58 08:59 14:58 14:59 16:58 16:59 18:58 18:59 
Rajka 07:44 08:09 09:07 09:09 15:07 15:09 17:07 17:09 19:07 19:09 
Hegyeshalom 08:23  09:23  15:23  17:23  19:23  
 – ide (1) – (6), nejde 25. 12., 26. 12., 1. 1., 6. 1., 30. 3., 31.3., 1. 4., 2. 4., 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11., 17. 11. 
Stav k 11. 10. 2017 
 
Linka Bratislava – Malacky – Kúty – Břeclav (ČD) (trať 110), linka S 20 IDS BK 

 V rámci Integrovaného dopravného systému pribudnú 4 nové vlaky na relácii Malacky – 
Bratislava s odchodom z Malaciek o 08:19, 15:19, 16:19 a 17:19 (zároveň 2 iné vlaky budú 
zrušené). 

 Prímestské vlaky v čase dopravnej špičky premávajú medzi Malackami a Bratislavou 
bezo zmeny, teda približne každých 30 minút. 

 Priame spojenie z Bratislavy a záhorského regiónu až do Břeclavi zostáva zachované. 
Obyvatelia obcí v úseku Malacky – Kúty – Brodské tak v tejto pohraničnej stanici v Českej 
republike môžu i naďalej prestúpiť na diaľkové vlaky z Viedne do Prahy.  

 
Linka Bratislava – Pezinok – Trnava – Leopoldov (trať 120), linka S 50 IDS BK 

 V úseku Bratislava – Trnava dôjde k zavedeniu nového regionálneho expresu REX 1737 
(Bratislava hl. st. 15:52 – Trnava 16:27), ktorý zvýši kapacitu železničnej dopravy v čase 
popoludňajšej dopravnej špičky na najvyťaženejšom traťovom úseku.  

 Na trati budú diaľkové vlaky vyššej kategórie vedené rýchlosťou 160 km/h. Následne 
dochádza k zmene časových polôh všetkých vlakov na tejto trati. 

 Vlaky z Trnavy do Bratislavy premávajú v čase rannej dopravnej špičky každých 20 minút. 
Interval vzniká striedaním vlakov kategórie Os a REX. Mimo dopravnej špičky jazdia vlaky 
na tejto trase v hodinovom intervale.  

 Celkovo prejde medzi Bratislavou a Trnavou v bežný pracovný deň v oboch smeroch 
59 vlakov. 

 
Linka Bratislava – Senec – (Nové Zámky) (trať 130), linka S 60 IDS BK 

 Na traťovom úseku Bratislava – Senec – Galanta ostáva zachovaná dopravná ponuka 
vlakov prímestskej dopravy.  

 Vlaky v čase rannej dopravnej špičky premávajú i naďalej v 20-minútovom intervale 
a počas popoludňajšej dopravnej špičky v 30-minútovom intervale. Interval vzniká 
striedaním vlakov kategórie Os a REX.  

 V bežný pracovný deň prejde medzi Sencom a Bratislavou obojsmerne dohromady 
48 regionálnych vlakov. 
 

Všetky prímestské vlaky sú zapojené do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja 
a možno v nich využiť integrované lístky. 
 
ZSSK v Bratislavskom samosprávnom kraji: 

 realizuje dohromady 183 prímestských vlakov, 
 zastavuje v 29 staniciach/zastávkach, 
 prevádzkuje dopravu na viac než 130 km železničných tratí, 
 bude realizovať viac ako 85 % výkonov v prímestskej (regionálnej) doprave novými 

jednotkami (elektrické poschodové jednotky a súpravy push-pull) financovanými 
prostredníctvom eurofondov. 
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Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov a vlakov nájdete na internetovej stránke ZSSK.  
 
 
 
Tomáš Kováč 
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca 
  
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
odbor komunikácie 
Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika 
tel.: +421220297015 | mobil: +421904875396 
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 1450 vlakov denne, zastavuje na 697 staniciach a zastávkach, jazdí 
na linkách po viac než 2800 kilometroch tratí na Slovensku. 
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