
 
 
 
 
 
 
 
 

Mimoriadne obmedzenia v medzištátnej a vnútroštátnej 
železničnej doprave v dôsledku mimoriadnej situácie.  

 
Vzhľadom na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ohľadom vyhlásenia mimoriadnej 
situácie v súvislosti s vírusom COVID 19, si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou 
od 13.03.2020 od 7:00 do odvolania je zastavená akákoľvek verejná medzištátna 
vlaková doprava zo a do Slovenskej republiky na všetkých hraničných priechodoch so 
všetkými susednými krajinami. 
 

Konkrétne dočasné opatrenia v medzištátnej doprave: 
 
Medzištátne osobné a regionálne vlaky (Os, REX) 
➢ Vlaky REX Bratislava hl.st. – Marchegg – Viedeň, zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky Os na traťovom úseku Brodské – Břeclav zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky Os na traťovom úseku Vrbovce – Velká nad Veličkou zrušené bez náhrady  
➢ Vlaky Os na traťovom úseku Vlársky průsmyk – Horné Srnie zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky Os na traťovom úseku Čadca – Mosty u Jablunkova zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky Os na traťovom úseku Skalité-Serafínov – Zwardoň zrušené bez náhrady  
➢ Vlaky Os na traťovom úseku Bratislava-Petržalka – Rajka zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky Os na traťovom úseku Čierna nad Tisou – Čop zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky Os a REX na traťovom úseku Bratislava Petržalka – Kittsee zrušené bez náhrady 
 
Medzištátne diaľkové spoje (EC, IC, R, RR, Ex, rjx, railjet, EN, SC,)  
➢ Vlaky EC na linke Praha – Břeclav – Bratislava – Štúrovo – Budapešť sú v úseku Kúty – Břeclav 

a Nové Zámky - Štúrovo – Szob zrušené bez náhrady; v úseku Kúty – Bratislava hl.st.  – Nové 
Zámky bude v pravidelných trasách EC vlakov zabezpečovaná doprava náhradnou vlakovou 
súpravou ZSSK, okrem vlakov EN 476/477, ktoré sú zrušené bez náhrady. 

➢ Vlaky RJ 284 a 285 na traťovom úseku Bratislava hl. st. – Břeclav zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky Ex na linke Žilina/Púchov – Horní Lideč - Praha zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky Ex a R Žilina – Čadca - Ostrava/Praha na traťovom úseku Čadca – Mosty u Jablunkova 

zrušené bez náhrady, okrem vlakov 240, 241, 242, 243, 442 a 443, ktoré sú zrušené bez 
náhrady v celej trase na území SR 

➢ V náhradných vlakoch za vlaky EC v úseku Kúty – Nové Zámky, ako aj v náhradných vlakoch 
za vlaky Ex v úseku Žilina – Čadca nebude radený vozeň 1.triedy, reštauračný vozeň a nebude 
možnosť zakúpenia miestenky 

➢ Vlaky R 420 a 421 na traťovom úseku Žilina – Zwardoň zrušené bez náhrady v celej trase na 
území SR 

➢ Vlaky rjx 167 a 160 na traťovom úseku Bratislava hl. st. – Kittsee zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky RR na relácii Košice – Čierna nad Tisou – Čop – Mukačevo zrušené bez náhrady 
➢ Vlaky EC na relácii Košice – Hidasnemeti zrušené bez náhrady 
➢ IC 44/45 budú vedené len v úseku Košice – Bratislava Nové Mesto, v úseku Bratislava Nové 

Mesto – Viedeň zrušené bez náhrady 
 
Nadväznosti spojov v zahraničí, si prosím, overte u zahraničných dopravcov.  
 

 



 
 
 

Od soboty 14. marca 2020 do odvolania budú všetky vnútroštátne vlaky premávať 
každý deň výlučne podľa grafikonu, ktorý platí štandardne počas soboty. 

 
Odchýlne od sobotného režimu dopravy boli prijaté nasledovné opatrenia: 

 
Vlaky diaľkovej dopravy: 
➢ Vlak R 800/801 bude v celej trase Bratislava hl.st. – Prešov vedený denne 
➢ Vlak RR 706 Žilina – Bratislava hl. st. bude vedený denne 
➢ Vlak Ex 145 Čadca – Žilina bude vedený denne 
➢ Vlak RR 873 Bratislava – Nové Zámky bude vedený denne 
 
Vlaky prímestskej dopravy: 
➢ Vlak Os 3045 na relácii Kúty – Bratislava hl. st. bude vedený denne  
➢ Vlak Os 2056 na relácii Bratislava hl. st. – Malacky bude vedený denne 
➢ Vlak REX 1734 na relácii Trenčín – Bratislava Nové Mesto bude vedený denne 
➢ Vlak REX 1739 na relácii Bratislava hl. st. – Trenčín bude vedený denne 
➢ Vlak Os 4625 na relácii Bratislava hl. st. – Nové Zámky bude vedený denne 
➢ Vlak REX 1878 na relácii Nové Zámky – Bratislava hl. st. bude vedený denne 
➢ Vlak Os 3405 na relácii Žilina – Liptovský Hrádok bude vedený denne 
➢ Vlak Os 3420 na relácii Liptovský Hrádok – Žilina bude vedený denne 
➢ Vlak Os 7903 na relácii Kraľovany – Trstená bude vedený denne 
➢ Vlak Os 7902 na relácii Trstená – Kraľovany bude vedený denne  
➢ Vlak Os 6400 na relácii Košice – Moldava nad Bodvou mesto bude vedený denne 
➢ Vlak Os 6407 na relácii Moldava nad Bodvou mesto – Košice bude vedený denne  
➢ Vlak Os 8505 na celej relácii Lipany – Košice bude vedený denne 
➢ Vlak Os 8524 na celej relácii Košice - Lipany bude vedený denne 
➢ Vlak Os 6003 na relácií  Šahy – Zvolen bude zrušený bez náhrady 
➢ Vlak Os 6041 na relácií  Krupina – Zvolen bude zrušený bez náhrady 

 
 
 

V mene Železničnej sločnosti Slovensko, a. s. sa Vám ospravedlňujem za 
vzniknuté nepríjemnosti. 

 

 


