
 
 
 
 
 

 

V dňoch 16. – 20. januára 2023 
(pondelok – piatok) 

bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) od 07:45 h do 13:45 h v dňoch 16. – 20.1.2023 
realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej 
doprave na traťovom úseku:  

Prešov – Veľký Šariš. 

Dôsledky výluky:  
• na úseku trate Prešov – Veľký Šariš a späť budú nahradené autobusovou dopravou (NAD) 

nasledovné vlaky: 
➢ všetky vlaky počnúc REX 1936 Košice 07:43 – Prešov 08:17 – Veľký Šariš 08:28 – Lipany 

08:57 a REX 1939 Lipany 08:03 – Veľký Šariš  08:28 – Prešov 08:42 – Košice 09:13, 
➢ všetky vlaky končiac (vrátane) REX 1946 Košice 12:43 – Prešov 13:17 – Veľký Šariš 13:28 

– Lipany 13:57 a REX 1949 Lipany 13:03 – Veľký Šariš  13:28 – Prešov 13:42 – Košice 14:13. 
 
Popis zastávok NAD: 

Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD 
Prešov pred staničnou budovou na zastávke NAD 
Prešov mesto pri železničnej zastávke (zastávka MHD) 
Veľký Šariš pred staničnou budovou 

 

Dôležité upozornenia: 

• vlaky REX 1939, REX 1941, REX 1943, REX 1947 a REX 1949 nebudú vedené ako priame 
vlaky Lipany – Prešov – Košice.  V ŽST. Prešov nečakajú NAD a odchádzajú do ŽST. 
Kysak a Košice vždy včas. 

• pre zabezpečenie prípoja v ŽST Kysak od vlaku REX 1939 (Prešov 08:42 – Kysak 08:58) 
na vlak Ex 604 (Kysak 09:22) je potrebné v úseku Lipany – Prešov využiť vlak REX 1937 
(Lipany 07:03 – Prešov 07:38), 

• pre zabezpečenie prípoja v ŽST Kysak od vlaku REX 1943 (Prešov 10:42 – Kysak 10:58) 
na vlak Ex 606 (Kysak 11:22) je potrebné v úseku Lipany – Prešov využiť vlak REX 1941 
(Osobitný REX 34491 Lipany 09:03 – Prešov 09:38), 

• pre zabezpečenie prípoja v ŽST Kysak od vlaku REX 1947 (Prešov 12:42 – Kysak 12:58) 
na vlak Ex 608 (Kysak 13:22) je potrebné v úseku Lipany – Prešov využiť vlak Os 8553 ( 
Lipany 11:03 – Prešov 11:38), 

• meškanie vlakov z dôvodov výlukových prác cca 20 min, 
• v NAD nie je povolená preprava bicyklov a imobilných cestujúcich. Príručné batožiny budú 

prepravované bez obmedzenia, 
• počas konania výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov, 
• vzhľadom na prevádzkovú situáciu je potrebné dostaviť sa k vlakom s dostatočným 

časovým predstihom a venovať zvýšenú pozornosť hláseniam v staničnom rozhlase. 
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., sa ospravedlňuje za problémy spôsobené 
obmedzeniami  v železničnej doprave. 
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