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Prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej 
dopravy od 10. 6. 2018 v kocke 
 

 Obyvatelia z okolia hlavného mesta budú mať opäť o dôvod viac prestúpiť z auta do vlaku, 
pribudne im 56 nových vlakov 

 V Žilinskom kraji bude vďaka 3 novým vlakom zabezpečený pravidelný hodinový takt 
prímestskej železničnej dopravy 

 Počas letnej sezóny sa turisti budú môcť pohodlne prepravovať po Vysokých Tatrách, poteší 
ich 16 nových posilových vlakov 

 
 
BRATISLAVA  5. 6. 2018 
 
Dňom 10. júna 2018 vstúpi do platnosti 2. zmena Cestovného poriadku 2017/2018. Pozrite si zmeny, 
ktoré sa udejú v železničnej doprave v rámci diaľkových a medzištátnych, ako aj regionálnych 
a prímestských vlakov. 
 
 
DIAĽKOVÁ A MEDZIŠTÁTNA DOPRAVA 
 
V detských vozňoch vo vlakoch InterCity budú pre našich najmenších bezplatne k dispozícii 
maľovanky so zábavnými úlohami a farbičky, ktorými aj takto chceme spríjemniť cestovanie na linke 
Bratislava – Košice. 
 
S cieľom vytvoriť pre cestujúcich vhodnú prípojnú väzbu na vlak Tatranských elektrických železníc 
a z dôvodu zrušenia naplánovaných výlukových prác správcu infraštruktúry (ŽSR) bude mať vlak 
REX/RR 767 Cassovia príchod do stanice Poprad-Tatry o 5 minút skôr (Trenčín 05:10 – Poprad-
Tatry príchod 08:26, odchod 08:38 – Košice 09:53). Cestujúci, smerujúci do Vysokých Tatier, tak 
budú môcť využiť prípoj na vlak Os 8110 (Poprad-Tatry 08:31 – Štrbské Pleso 09:42). 
 
V snahe zabezpečovať stále kvalitnejšie služby bude ZSSK na linke Bratislava – Žilina radiť 
v ďalších piatich regionálnych rýchlikoch vozeň s pojazdnou úschovňou batožín. Vozeň, ktorý 
disponuje zdvíhacou plošinou a je tak vhodný i na prepravu imobilných cestujúcich, bude radený 
v týchto vlakoch: 

 RR 701 Vápeč (Bratislava hl. st. 05:00 – Žilina 07:31); 
 RR 706 Strážov (Žilina 06:25 – Bratislava hl. st. 08:57); 
 RR 708 Vápeč (Žilina 08:29 – Bratislava hl. st. 11:01); 
 RR 709 Polom (Bratislava hl. st. 13:03 – Žilina 15:34); 
 RR 716 Javorník (Žilina 16:26 – Bratislava hl. st. 18:57). 

 
Naopak, z technických dôvodov vozeň s pojazdnou úschovňou batožín nebude radený na linkách 
Banská Bystrica – Ostrava-Svinov, Ostrava-Svinov – Zvolen os. st., Zvolen os. st. – Žilina a Žilina – 
Banská Bystrica. Opatrenie sa dotkne nasledujúcich vlakov: 

 R 340 Beskyd (Banská Bystrica 17:34 – Ostrava-Svinov 21:19); 
 R 341 Beskyd (Ostrava-Svinov 06:42 – Banská Bystrica 10:26); 
 R 342 Odra (Banská Bystrica 13:34 – Ostrava-Svinov 17:19); 
 R 343 Odra (Ostrava-Svinov 08:42 – Zvolen os. st. 12:55); 
 R 941 Turiec (Žilina 04:54 – Banská Bystrica 06:26); 
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 R 942 Turiec (Banská Bystrica 07:34 – Žilina 09:06); 
 R 951 Gader (Žilina 12:54 – Banská Bystrica 14:26); 
 R 952 Rozsutec (Zvolen os. st. 15:02 – Žilina 17:06). 

 
Z dôvodu neustále sa zvyšujúceho využitia lôžkových vozňov bude na linke Prešov – Bratislava 
jazdiť počas nedieľ priamo z Prešova jeden lôžkový vozeň, ktorý bude radený vo vlaku R 800 Poľana 
(Prešov 21:27 – Bratislava-Nové Mesto 06:05). 
 
Na trase Bratislava – Zvolen – Košice – Čierna nad Tisou bude z technických dôvodov zrušené 
priame neprestupné spojenie vlakmi R 813 Gemeran/Os 8819 (Bratislava hl. st. 12:01 – Čierna nad 
Tisou 20:55) a Os 8800/R 810 Sitno (Čierna nad Tisou 03:05 – Bratislava hl. st. 11:57). 
 
Vstupom 2. zmeny Cestovného poriadku 2017/2018 do platnosti dochádza k zmenám názvov 
piatich diaľkových vlakov:  

 R 611 Považan bude mať názov R 611 FIXINELA (Bratislava hl. st. 16:03 – Košice 21:53); 
 R 612 Klingel.sk bude mať názov R 612 DELUVIS (Košice 16:07 – Bratislava hl. st. 21:57); 
 R 613 Ružín bude mať názov R 613 TERMIX NiKA (Bratislava hl. st. 18:03 – Košice 23:53); 
 R 831 Amazon bude mať názov R 831 George (Bratislava hl. st. 06:01 – Banská Bystrica 

09:26); 
 R 832 Amazon bude mať názov R 832 Tajov (Banská Bystrica 06:31 – Bratislava hl. st. 09:57). 

 
 
REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA 
 
Západné Slovensko – Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky samosprávny kraj 
 
ZSSK spolu s MDV SR zavádza novú ponuku vlakových spojení na linkách Bratislava-Nové Mesto – 
Trnava a Bratislava-Petržalka – Bratislava-Nové Mesto – Senec, pričom každý nový vypravený 
vlak ponúkne cestujúcim približne 300 miest na sedenie.  

 V úseku Bratislava-Nové Mesto – Trnava bude dohromady zavedených 27 nových vlakov, 
pričom 13 vlakov kategórie Os pôjde v smere Bratislava-Nové Mesto a 1 vlak kategórie REX 
a 13 vlakov kategórie Os bude vedených smerom do Trnavy. 

 V úseku Senec – Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka bude zavedených celkom 
29 nových vlakov, pričom 15 vlakov kategórie Os pôjde v smere Bratislava-Nové Mesto 
a 14 vlakov kategórie Os bude vedených smerom do Senca. 

 Zavedením vyššie uvedených nových vlakov bude v úseku Bratislava-Nové Mesto – 
Bratislava-Petržalka premávať spolu 28 osobných vlakov, čím bude zabezpečená hodinová 
dopravná obsluha na vnútromestskom traťovom úseku (Bratislava-Vajnory/Bratislava-Rača 
cez Bratislava-Nové Mesto až do Bratislava-Petržalka). 

 Okrem prvého ranného páru vlakov bude možné pri vlakoch zo smeru Senec v stanici 
Bratislava-Nové Mesto, prípadne Bratislava predmestie prestúpiť  na vlaky novej linky 
Bratislava-Nové Mesto – Trnava. 

Dohromady 56 nových vlakov vytvorí nový model železničnej prímestskej dopravy na území 
hlavného mesta a zároveň dôjde k rovnocennému rozloženiu ponuky osobných vlakov medzi 
stanice Bratislava hl. st. a Bratislava-Nové Mesto. Všetky uvedené vlaky budú zaradené do 
Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja ako nové linky S 55 a S 65 a v rámci 
vzájomnej spolupráce s Bratislavskou integrovanou dopravou a mestom Bratislava príde 
k posilneniu kapacity súčasných liniek MHD do/zo staníc Bratislava-Nové Mesto a Bratislava 
predmestie, resp. Bratislava-Vinohrady. Kompletné zahustenie dopravy je realizované súčasnými 
vozidlami ZSSK, čím dochádza k zvýšeniu efektivity ich využitia.  
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Na linke Bratislava – Trnava bude z dôvodu zabezpečenia hodinového taktu a s cieľom efektívne 
využívať vlakové súpravy zavedený nový osobný vlak: 

 Os 3056 (Trnava 21:04 – Bratislava hl. st. 21:51), ktorý bude jazdiť počas pracovných dní 
a 22. IX.  

Zároveň dochádza na tejto linke z dôvodu zavedenia nových prímestských liniek smerovaných do 
stanice Bratislava-Nové Mesto a pre obmedzenú kapacitu trate k nasledovným zmenám: 

 REX 1733 bude v úseku Pezinok – Trnava zrušený a bude jazdiť v novom čase (Bratislava hl. 
st. 14:52 – Pezinok 15:08); 

 REX 1737 (Kúty 14:38 – Bratislava hl. st. 15:52 – Pezinok 16:07) bude v úseku Pezinok – Trnava 
zrušený; 

 REX 1741 bude v úseku Pezinok – Trnava zrušený a bude jazdiť v novom čase (Kúty 15:38 – 
Bratislava hl. st. 16:52 – Pezinok 17:08); 

 REX 4286 (Pezinok 16:11 – Bratislava hl. st. 16:27 – Břeclav 17:54) bude v úseku Trnava – 
Pezinok zrušený; 

 REX 1740 bude zrušený a nahradený vlakom Os 2054 (Pezinok 16:50 – Bratislava hl. st. 17:16); 
 REX 1742 bude zrušený v celej dĺžke; 
 Os 3074 (Galanta 06:54 – Trnava príchod 07:21, odchod 07:34 – Bratislava-Nové Mesto 08:21) 

bude premávať ako Os 4506 a po novom bude mať obmedzenie – „ide denne“. 
Z dôvodu Pezinského vinobrania bude v sobotu 22. septembra 2018 medzi Bratislavou a Trnavou 
posilnená vlaková doprava nasledovne:  

 Os 3017 (Bratislava hl. st. 12:09 – Trnava 12:56); 
 Os 3018 (Trnava 13:04 – Bratislava hl. st. 13:51); 
 Os 3021 (Bratislava hl. st. 14:09 – Trnava 14:56); 
 Os 3022 (Trnava 15:04 – Bratislava hl. st. 15:51); 
 Os 3056 (Trnava 21:04 – Bratislava hl. st. 21:51); 
 Os 3057 (Bratislava hl. st. 22:09 – Trnava 22:56). 

 
Na linke Bratislava-Nové Mesto – Galanta budú s cieľom zahustenia vlakovej dopravy v okolí 
hlavného mesta zavedené štyri nové vlaky: 

 Os 4741 (Bratislava-Nové Mesto 19 30 – Galanta 20:12); 
 Os 4743 (Bratislava-Nové Mesto 20:28 – Galanta 21:13); 
 Os 4744 (Galanta 06:03 – Bratislava-Nové Mesto 06:49); 
 Os 4670 (Nové Zámky 04:00 – Galanta príchod 04:41, odchod 04:53 – Bratislava-Nové Mesto 

05:42). 
Zároveň príde na tejto linke k nasledovným zmenám: 

 Os 4713 bude v úseku Senec – Galanta zrušený a po novom bude premávať ako Os 4715 
(Bratislava-Nové Mesto 11:32 – Senec 11:56); 

 Os 4670 bude po novom premávať v nezmenenom čase ako Os 4742 (Galanta 05:29 – 
Bratislava-Nové Mesto 06:18); 

Všetky vlaky v smere do Galanty a prvé tri ranné vlaky z Galanty spoločne vytvoria nové možnosti 
pre rýchle a spoľahlivé spojenia, a to predovšetkým v čase dopravnej špičky. 
 
Na traťovom úseku Trnava – Galanta dôjde k nasledovným zmenám: 

 budú zavedené štyri nové osobné vlaky:  
o Os 4513 (Trnava 11:28 – Galanta 11:54) – „ide v pracovných dňoch“; 
o Os 4529 (Trnava 19:28 – Galanta 19:54) – „ide v pracovných dňoch“; 
o Os 4570 (Galanta 18:38 – Trnava 19:05) – „ide v pracovných dňoch“; 
o Os 4575 (Trnava 21:36 – Galanta 22:02) – „ide v nedeľu, nejde v období 30. VI. – 1. IX.“; 

 z dôvodu zvyšovania efektivity dopravy budú s výnimkou vlaku Os 4577 zmenené čísla a 
obehy všetkých vlakových súprav; 
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 Os 4554 a Os 3074 budú zrušené a nahradí ich vlak Os 4506 (Galanta 06:54 – Trnava príchod 
07:21, odchod 07:34 – Bratislava-Nové Mesto 08:21), ktorý pôjde denne; 

 Os 4581 (Trnava 23:01 – Galanta 23:26) bude zrušený bez náhrady. 
 
Na linke Žilina – Púchov pokračujú výlukové práce ŽSR, ktorých cieľom je zrýchlenie a skvalitnenie 
dopravy. Vplyvom stavebných prác príde k viacerým zmenám v časových polohách prímestských 
vlakov. Pri spracovaní opatrení sa ZSSK v maximálnej možnej miere snaží eliminovať negatívne 
vplyvy na cestujúcich tak, aby rešpektovala požiadavky správcu infraštruktúry a obmedzenia na 
trati. Za prípadné nepríjemnosti sa však cestujúcim vopred ospravedlňujeme. 
 
 
Stredné Slovensko – Banskobystrický a Žilinský samosprávny kraj 
 
Na linke Červená Skala – Brezno bude zavedený nový osobný vlak, ktorý bude premávať 
počas pracovných dní: 

 Os 7254 (Červená Skala 19:00 – Brezno 19:57). 
Vlak umožní obyvateľom banskobystrického regiónu návrat do okolia Brezna a Banskej Bystrice 
v podvečerných hodinách a počas turistickej sezóny ponúkne možnosť prepraviť sa pohodlne 
domov po celodennej túre na Kráľovu hoľu. V železničnej stanici Červená Skala bude súčasne 
zabezpečený prípoj od autobusových spojov prichádzajúcich zo Slovenského raja (regionálny 
autobusový prípoj z obce Telgárt a diaľkové autobusové prípoje zo smeru Poprad a Rožňava). 
 
Tri nové prímestské osobné vlaky budú premávať v dopoludňajších hodinách počas pracovných dní 
na trati Žilina – Čadca: 

 Os 3910 (Žilina 09:48 – Čadca 10:26);  
 Os 3915 (Čadca 09:35 – Žilina 10:13);  
 Os 3919 (Čadca 11:35 – Žilina 12:13). 

So súčasne existujúcimi spojeniami vytvoria nové vlaky pravidelný hodinový takt, ktorý je základom 
pre budúce vybudovanie integrovaného dopravného systému. Tieto osobné vlaky budú mať v Žiline 
zabezpečené prípojné väzby na regionálne aj diaľkové linky.  
 
S cieľom vyhovieť požiadavkám Kysučanov a zlepšiť prepojenie Kysúc, Vrútok a Liptova príde na 
traťovom úseku Žilina – Vrútky k zmene čísla i časovej polohy prímestského vlaku:  

 pôvodný vlak Os 3441 bude po novom premávať o 31 minút neskôr ako Os 3403 (Žilina 05:18 
– Vrútky 05:37).  

V Žiline budú zároveň pre vlak zabezpečené prípoje od regionálnych vlakov z Čadce a Púchova. 
 
Na linke Žilina – Púchov pokračujú výlukové práce ŽSR, ktorá majú za cieľ zrýchliť a skvalitniť 
dopravu. Stavebné práce zapríčinia viacero zmien v časových polohách vlakov prímestskej dopravy. 
Rešpektujúc požiadavky správcu infraštruktúry a obmedzenia na trati sa ZSSK v maximálnej možnej 
miere snaží eliminovať negatívne vplyvy, ktoré sa dotknú cestujúcich. Za prípadné nepríjemnosti sa 
však vopred ospravedlňujeme. 
 
 
Východné Slovensko – Košický a Prešovský samosprávny kraj 
 
Z dôvodu očakávaného zvýšeného dopytu cestujúcich o železničnú dopravu bude počas letnej 
turistickej sezóny na tatranských tratiach (Tatranské elektrické železnice a Ozubnicová železnica) 
zavedených celkovo 16 posilových vlakov. 
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Na trati Štrba – Štrbské Pleso bude premávať päť párov posilových vlakov: 
 Os 8034 (Štrba 08:47 – Štrbské Pleso 09:02); 
 Os 8035 (Štrbské Pleso 09:10 – Štrba 09:28); 
 Os 8036 (Štrba 09:57 – Štrbské Pleso 10:12); 
 Os 8037 (Štrbské Pleso 10:20 – Štrba 10:38); 
 Os 8038 (Štrba 10:47 – Štrbské Pleso 11:02); 
 Os 8039 (Štrbské Pleso 15:50 – Štrba 16:08); 
 Os 8040 (Štrba 16:27 – Štrbské Pleso 16:42); 
 Os 8041 (Štrbské Pleso 16:50 – Štrba 17:08); 
 Os 8042 (Štrba 17:27 – Štrbské Pleso 17:42); 
 Os 8043 (Štrbské Pleso 17:50 – Štrba 18:08). 

Všetky uvedené posilové vlaky budú mať kalendárne obmedzenie – „v období 16. VI. – 24. VI. a 8. IX. 
– 23. IX. ide v sobotu a vo sviatok a v období 30. VI. – 2. IX. ide denne“. Spoje zabezpečia v stanici 
Štrba prípojné väzby na vlaky, resp. od vlakov diaľkovej dopravy. 
 
Na trati Poprad-Tatry – Štrbské Pleso budú premávať dva páry posilových vlakov: 

 Os 8146 (Poprad-Tatry 09:06 – Štrbské Pleso 10:12); 
 Os 8145 (Štrbské Pleso 14:43 – Poprad-Tatry 16:02); 
 Os 8148 (Poprad-Tatry 11:06 – Štrbské Pleso 12:12); 
 Os 8147 (Štrbské Pleso 16:43 – Poprad-Tatry 18:02). 

Všetky uvedené posilové vlaky budú mať kalendárne obmedzenie – „v období 16. VI. – 24. VI. a 8. IX. 
– 23. IX. ide v sobotu a vo sviatok a v období 30. VI. – 2. IX. ide denne“. Spoje zabezpečia v čase 
dopravnej špičky polhodinový interval vlakov. 
 
Na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica bude premávať jeden pár posilových vlakov: 

 Os 8239 (Tatranská Lomnica 08:56 – Starý Smokovec 09:10) – „ide v období 30. VI. – 2. IX“; 
 Os 8238 (Starý Smokovec 09:14 – Tatranská Lomnica 09:28) – „ide v období 30. VI. – 2. IX“. 

Z dôvodu zavedenia posilových vlakov budú na tejto linke dva osobné vlaky v období 30. VI. – 2. IX. 
premávať skôr: 

 Os 8207 nahradí vlak Os 8237 (Tatranská Lomnica 08:20 – Starý Smokovec 08:34); 
 Os 8208 nahradí vlak Os 8236 (Starý Smokovec 08:38 – Tatranská Lomnica 08:52). 

 
Na linke Košice – Lipany dôjde k nasledovným zmenám: 

 Os 8704 (Košice 06:36 – Lipany 08:07) pôjde po novom v pracovných dňoch v celej trase 
vlaku;  

 bude zavedený nový osobný vlak Os 8754 (Košice 06:36 – Prešov 07:16), ktorý bude 
premávať v nedeľu a vo sviatok.  

 
 
 
 
 
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 
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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 10. júna 2018 realizuje priemerne 1497 vlakov denne, z toho 221 diaľkových vlakov a 1276 regionálnych 
a prímestských spojov. Zastavuje na 698 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2835 kilometroch tratí na Slovensku. 


