
 
 
 
 
 

V dňoch 28. – 29. a 30. júna 2022 

(utorok – streda a štvrtok) 

bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) nepretržite od 07:20 h dňa 28. 6. 2022 do 

17:30 h  dňa 29. 6. 2022 a od 07:20 h do 14:15 dňa 30. 6. 2022 realizovať rekonštrukčné práce, 

ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku:  

Bardejov – Raslavice. 

V dôsledku výlukových prác budú na úseku Bardejov – Raslavice a späť nahradené 

autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky: 

 

dňa 28. júna 2022: 

 všetky vlaky počnúc Os 9208  Bardejov 08:28 – Raslavice 09:00 – Prešov 09:34 a Os 

9205 Prešov 06:03 – Raslavice 06:40 – Bardejov 07:13, 

dňa 29. júna 2022: 

 všetky vlaky končiac (vrátane) Os 9225 Prešov 16:24 – Raslavice 17:01 – Bardejov 

17:34 a Os 9224  Bardejov 16:28 – Raslavice 17:00 – Prešov 17:34, 

dňa 30. júna 2022: 

 všetky vlaky počnúc Os 9208  Bardejov 08:28 – Raslavice 09:00 – Prešov 09:34 a Os 

9209 Prešov 08:24 – Raslavice 09:01 – Bardejov 09:34, 

 všetky vlaky končiac (vrátane) Os 9217 Prešov 12:24 – Raslavice 13:01 – Bardejov 

13:34 a Os 9216  Bardejov 12:28 – Raslavice 13:00 – Prešov 13:34. 

 

Popis zastávok NAD: 

 

Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD 

Bardejov pred staničnou budovou 

Kľušov pred železničnou zastávkou 

Šiba autobusová zastávka „Šiba, rázc.“ 

Hertník pred železničnou zastávkou 

Bartošovce autobusová zastávka „Bartošovce, OcÚ“ 

Vaniškovce autobusová zastávka „Vaniškovce, žel. st.“ 

Raslavice pred staničnou budovou 

 

Dôležité upozornenia: 

 v NAD nie je povolená preprava bicyklov a imobilných cestujúcich. Príručné batožiny 

budú prepravované bez obmedzenia, 

 vzhľadom na prevádzkovú situáciu je potrebné dostaviť sa k vlakom s dostatočným 

časovým predstihom a venovať zvýšenú pozornosť hláseniam v staničnom rozhlase, 

 v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov. 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené 

obmedzeniami v železničnej doprave. 
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