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Trenčiansky samosprávny kraj 
 

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

 
 
BRATISLAVA  4. 12. 2017 
 
Dôležité zmeny: 

 Zlepšili sa spojenia Žiliny s Považskou Bystricou a Púchovom. 
Osobný vlak zo Žiliny s odchodom o 14:28 bude po novom premávať o 2 hodiny neskôr 
ako vlak vyššej kategórie REX. Cestujúcim z Považskej Bystrice a Púchova tak pribudne 
chýbajúce rýchlejšie spojenie zo Žiliny medzi 16:00 a 17:00.  
 

 Na trati Horná Štubňa – Prievidza – Topoľčany – Nitra sa počas víkendov zlepšili prepojenia 
jednotlivých vlakov. 
Zmena sa dotkne piatich osobných vlakov premávajúcich v podvečerných hodinách. 

 
 
Linka (Žilina) – Považská Bystrica – Nové Mesto nad Váhom (trať 120) 

 Osobný vlak Os 3352 s odchodom zo Žiliny o 14:28 bude premávať o 2 hodiny neskôr. 
Po novom bude jazdiť ako regionálny expres REX 1760 Manín (Žilina 16:19 – Považská 
Bystrica 16:54 – Púchov 17:07). Cestujúcim z Považskej Bystrice a Púchova tak pribudne 
chýbajúce rýchlejšie spojenie zo Žiliny medzi 16:00 a 17:00.  

 Okrem diaľkových vlakov jazdia na tejto linke regionálne vlaky každé dve hodiny, v čase 
dopravnej špičky počas pracovných dní vlaky premávajú každú hodinu.  

 Z dôvodu plánovaných výluk nebude možné viezť vlaky v úseku Žilina – Púchov  
v taktovom systéme. 

 
Linka Nové Mesto nad Váhom – Myjava – Velká nad Veličkou (CZ) (trať 121) 

 Vlaky premávajú na tejto linke v čase dopravnej špičky v hodinovom intervale, mimo nej 
v dvojhodinovom intervale.  

 Dopravu na tejto linke v plnom rozsahu zabezpečujú modernizované motorové jednotky 
813/913, tzv. Bagety. 

 Úsek trate z Myjavy po štátnu hranicu je začlenený do Integrovaného dopravného 
systému Juhomoravského kraja. Medzištátnu regionálnu dopravu tu zabezpečuje 
8 spojení počas pracovných dní a 10 spojení cez víkend.  

 Na linke počas pracovných dní premáva dohromady 29 osobných vlakov.  
 
Prievidza – Topoľčany (trať 140) 

 Presunom dopravného výkonu na vyťaženejšie spoje a zlepšením prepojenia na trati 
Horná Štubňa – Prievidza – Topoľčany – Nitra dôjde k zmene nasledovných vlakov: 

o Os 5529 (Topoľčany 18:41 – Prievidza 19:49) pôjde iba v pracovné dni; 
o Os 5581 (Topoľčany 19:10 – Prievidza 20:19) bude po novom premávať v soboty, 

nedele a sviatky, pričom sa vytvorí v Topoľčanoch prípoj od Nitry (Os 5017 odchod 
z Nitry 18:10) v sobotu a vo sviatok; 

o Os 5522 (Prievidza 18:42 – Topoľčany 19:50) pôjde iba počas pracovných dní; 
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o Os 5580 zmenil čas odchodu (Prievidza 19:15 – Topoľčany 20:23) a premávať bude 
okrem nedele aj v sobotu a počas sviatkov. Zároveň sa vytvorí prípoj v Prievidzi 
v sobotu, nedeľu a sviatok od vlaku Os 5614 z Hornej Štubne (príchod do Prievidze 
19:11 ) a v Topoľčanoch na vlak Os 5076 smer Nitra (odchod 20:50); 

o Os 5074 (Prievidza 17:33 – Topoľčany 18:37) bude premávať denne až do Lužianok 
a Nitry a v Prievidzi sa vytvorí prípoj aj v nedeľu a vo sviatok od vlaku Os 5612 
z Hornej Štubne (príchod do Prievidze 17:11). 

 Dopravu takmer v plnom rozsahu (99 %) zabezpečia dieselmotorové jednotky série 861. 
 Na linke Prievidza – Topoľčany premáva obojsmerne počas pracovných dní 27 osobných 

vlakov a 8 regionálnych expresov.  
 
 Linka Prievidza – Horná Štubňa  (trať 145) 

 Na linke v oboch smeroch premáva 18 denných osobných vlakov v pravidelnom 
dvojhodinovom intervale. 

 
Linka Trenčín – Chynorany (trať 143) 

 Na linke Trenčín – Chynorany premáva v oboch smeroch počas pracovných dní 
8 osobných vlakov, cez víkendy a sviatky jazdí na tejto linke 6 vlakov. 
 

Linka Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk (CZ) (trať 123) 
 Vlaky na tejto linke obsluhujú iba dve zastávky, a to Nemšovú a Horné Srnie. Dva osobné 

vlaky idú aj do/zo stanice Vlárský průsmyk, ktorá tvorí prepojenie s Českou republikou.  
 Na linke Trenčianska Teplá – Vlársky průsmyk premáva obojsmerne spolu 22 osobných 

vlakov. 
 
Linka Púchov – Horní Lideč (CZ) (trať 125) 

 Dopravu v plnom rozsahu zabezpečujú elektrické poschodové jednotky série 671. 
 Osobné vlaky na tejto linke obsluhujú zastávky Púchov závody, Púchov zastávka, 

Dohňany, Záriečie, Lúky pod Makytou, Lysá pod Makytou a Strelenka.  
 Úsekom prechádza aj 12 expresných vlakov v smere do/z Prahy, tie však zastavujú iba 

v stanici Púchov a Horní Lideč. 
 Na linke premáva počas pracovných dní v oboch smeroch dohromady 16 osobných 

vlakov. 
 
 
ZSSK v Trenčianskom samosprávnom kraji: 

 realizuje dohromady 173 prímestských vlakov, 
 zastavuje v 73 staniciach/zastávkach, 
 prevádzkuje dopravu na 288 km železničných tratí, 
 bude realizovať až 79 % výkonov v prímestskej (regionálnej) doprave novými, resp. 

modernizovanými vozidlami financovanými prostredníctvom eurofondov. 
 
Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov a vlakov nájdete na internetovej stránke ZSSK.  
 
 
 
 
 
 

http://www.zssk.sk/


 

 
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 

 
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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