
VÝLUKA  NA  TRATI  VRÚTKY – VARÍN 
 
Váţení cestujúci, 

 

z dôvodu výlukovej činnosti správcu ţelezničnej dopravnej cesty (ŢSR)  na trati Vrútky – Varín 

prichádza v dňochod11. mája – 19. júna 2015k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. 

Z toho dôvodu Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.pripravilanasledovné opatrenia v ţelezničnej 
osobnej doprave: 

 

Na trati Vrútky – Žilina:  

 
- bude vlak Os 7830(Vrútky odch. 04:58) odrieknutý.Cestujúci pouţijú z Vrútok, Strečna i Varína 

náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok.  

NAD 

Vrútky-
Strečno-
Varín 

ide denne 

 NAD 

Vrútky-Žilina 
priamy 

ide denne 

Vrútky ţel.stanica 05:01 

 

Vrútky ţel.stanica 05:01 

Strečno – pri 
lávke (len výstup) 

05:15 

 

Ţilina ţel.stanica 05:27 

Varín ţel.stanica 05:32 
    

       

NAD 

Strečno-
Varín-Žilina 

ide denne 

    Nezbud.Lúčka ZŠ 05:06 
    Varín ţel.stanica 05:13 
    Ţilina ţel.stanica 05:23 
     

- bude vlakZr 1842 Šturec(Vrútky odch. 8:49)odrieknutý.Cestujúci do Ţiliny v pracovných dňoch  
prestúpia vo Vrútkach na vlak Os 7838 (Vrútky odchod 8:54) alebo na vlak R 602 (Vrútky odchod 9:05). 
Vo vlaku R 602 bude z týchto dôvodov počas výluky na úseku Vrútky – Ţilina denne platiť zľava 
Regional.Cez víkendy pouţijú z Vrútok náhradnú autobusovú dopravu (NAD) – Vrútky ţel.stanica8:52 
– Ţilina ţel.stanica9:18. 

- bude vlak Os 7840(Vrútky odch. 11:09) odrieknutý.Cestujúci pouţijú z Vrútok, Strečna i Varína 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok. Od 
vlaku Os 7840 v NAD z ŢST Ţilina nie je prípoj na vlak Ex 222. 

NAD 

Vrútky-
Strečno-
Varín 

ide denne 

 NAD 

Vrútky-Žilina 
priamy 

ide denne 

Vrútky ţel.stanica 11:09 

 

Vrútky ţel.stanica 11:09 

Strečno – pri 
lávke (len výstup) 11:23 

 

Ţilina ţel.stanica 11:35 

Varín ţel.stanica 11:40 
    

       

NAD 

Strečno-
Varín-Žilina 

ide denne 

    Nezbud.Lúčka ZŠ 11:17 
    Varín ţel.stanica 11:24 
    Ţilina ţel.stanica 11:34 
     

-bude vlak Zr 1844 Strečno(Vrútky odch. 12:49)odrieknutý.Cestujúci do Ţiliny pouţijú z Vrútok 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD) – Vrútky ţel.stanica 12:52 – Ţilina ţel.stanica13:18. 



 

- bude vlak Os 7846(Vrútky odch. 14:56) odrieknutý.Cestujúci pouţijú z Vrútok, Strečna i Varína 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok. Od 
vlaku Os 7846 v NAD z tarifných bodov Strečno a Varín nie je prípoj v  ŢST Ţilina na vlak R 608. 

NAD 

Vrútky-
Strečno-
Varín 

ide v  

 NAD 

Vrútky-Žilina 
priamy 

ide v  

Vrútky ţel.stanica 14:56 

 

Vrútky ţel.stanica 14:56 

Strečno – pri 
lávke (len výstup) 

15:10 

 

Ţilina ţel.stanica 15:22 

Varín ţel.stanica 15:27 
    

       

NAD 

Strečno-
Varín-Žilina 

ide v  

    Nezbud.Lúčka ZŠ 15:04 
    Varín ţel.stanica 15:11 
    Ţilina ţel.stanica 15:21 
     

- bude vlak Os 7880(Vrútky odch. 15:12) odrieknutý.Cestujúci pouţijú z Vrútok, Strečna i Varína 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok.  

NAD 

Vrútky-
Strečno-
Varín 

ide v  a  

 NAD 

Vrútky-Žilina 
priamy 

ide v  a  

Vrútky ţel.stanica 15:05 

 

Vrútky ţel.stanica 15:15 

Strečno – pri 
lávke (len výstup) 

15:19 

 

Ţilina ţel.stanica 15:41 

Varín ţel.stanica 15:36 
    

       

NAD 

Strečno-
Varín-Žilina 

ide v  a  

    Nezbud.Lúčka ZŠ 15:20 
    Varín ţel.stanica 15:27 
    Ţilina ţel.stanica 15:37 
     

-bude vlakZr 1848Rozsutec(Vrútky odch. 16:49)odrieknutý.Cestujúci do Ţiliny pouţijú z Vrútok 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD) – Vrútky ţel.stanica16:52 – Ţilina ţel.stanica17:18. 

- bude vlak Os 7854(Vrútky odch. 17:45) odrieknutý.Cestujúci pouţijú z Vrútok, Strečna i Varína 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok.  

NAD 

Vrútky-
Strečno-
Varín 

ide v  

 NAD 

Vrútky-Žilina 
priamy 

ide v  

Vrútky ţel.stanica 17:45 

 

Vrútky ţel.stanica 17:45 

Strečno – pri 
lávke (len výstup) 

17:59 

 

Ţilina ţel.stanica 18:11 

Varín ţel.stanica 18:16 
    

       

NAD 

Strečno-
Varín-Žilina 

ide v  

    Nezbud.Lúčka ZŠ 17:53 
    Varín ţel.stanica 18:00 
    Ţilina ţel.stanica 18:10 
     



 

 

Na trati Žilina – Vrútky: 

- bude vlak Os 3331 (Ţilina odch. 06:30) odrieknutý.Cestujúci pouţijú zo Ţiliny, Varína i Strečna 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok. Z Vrútok 
vlak Os 3331 nečaká vlak R 767 a spoj NAD z Varína.  
-  

NAD 

Žilina-
Strečno-
Vrútky 

ide denne 

 NAD 

Varín - Vrútky ide denne 

Ţilina ţel.stanica 06:30 

 

Varínţel.stanica 06:38 

Strečno – pri 
lávke (len nástup) 

06:45 

 

Vrútkyţel.stanica 07:08 

Vrútkyţel.stanica 07:00 
    

       

NAD 

Žilina  - Varín 
- Strečno 

ide denne 

    Ţilina ţel.stanica 06:30 
    Varín ţel.stanica 06:40 
    Nezbud.Lúčka ZŠ 06:47 
     

 
-bude vlak Zr 1845Strečno(Ţilina odch.6:54)odrieknutý.Cestujúci zo Ţiliny smer Vrútky, Banská 
Bystrica a Zvolen pouţijú po Vrútky vlak R 767, ktorý pôjde zo Ţiliny v trase vlaku Zr 1845(Ţilina 
odch.6:54) a vo Vrútkach prestúpia na vlak Zr 1845. Vo vlaku R 767 bude počas výluky na úseku Ţilina – 
Vrútky platiť zľava Regional. 

- bude vlak Os 7817 (Ţilina odch. 10:30) odrieknutý.Cestujúci pouţijú zo Ţiliny, Varína i Strečna 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok. Z Vrútok 
vlak Os 7817 nečaká vlak R 603 a spoj NAD z Varína.  
-  

NAD 

Žilina-
Strečno-
Vrútky 

ide denne 

 NAD 

Varín - Vrútky ide denne 

Ţilina ţel.stanica 10:30 

 

Varínţel.stanica 10:38 

Strečno – pri 
lávke (len nástup) 10:45 

 

Vrútkyţel.stanica 11:08 

Vrútkyţel.stanica 11:00 
    

       

NAD 

Žilina  - Varín 
- Strečno 

ide denne 

    Ţilina ţel.stanica 10:30 
    Varín ţel.stanica 10:40 
    Nezbud.Lúčka ZŠ 10:47 
     

-bude vlak Zr 1849Šturec(Ţilina odch. 10:54)odrieknutý.Cestujúci zo Ţiliny smer Vrútky, Banská 
Bystrica a Zvolen pouţijú po Vrútky vlak R 603, ktorý pôjde zo Ţiliny v trase vlaku Zr 1849(Ţilina 
odch.10:54) a vo Vrútkach prestúpia na vlak Zr 1849. Vo vlaku R 603 bude počas výluky na úseku Ţilina 
– Vrútky platiť zľava Regional. 

-bude vlak Os 7881(Ţilina odch. 12:30) odrieknutý.Cestujúci pouţijú zo Ţiliny, Varína i Strečna 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok. Z Vrútok 
vlak Os 7881 nečaká spoj NAD z Varína.  

 



NAD 

Žilina-
Strečno-
Vrútky 

ide v  a  

 NAD 

Varín - Vrútky ide v  a  

Ţilina ţel.stanica 12:30 

 

Varínţel.stanica 12:38 

Strečno – pri 
lávke (len nástup) 

12:45 

 

Vrútkyţel.stanica 13:08 

Vrútkyţel.stanica 13:00 
    

       

NAD 

Žilina  - Varín 
- Strečno 

ide v  a  

    Ţilina ţel.stanica 12:30 
    Varín ţel.stanica 12:40 
    Nezbud.Lúčka ZŠ 12:47 
     

-bude vlakZr 1853Borišov(Ţilina odch. 18:54)odrieknutý.Cestujúci zo Ţiliny na smer Vrútky, Banská 
Bystrica a Zvolen pouţijú zo Ţilinynáhradnú autobusovú dopravu (NAD) – Ţilinaţel.stanica18:54 – 
Vrútkyţel.stanica19:20a vo Vrútkach prestúpia na vlak Zr 1853. 

Autobusy NAD budú pristavené : 
            - v ţelezničných staniciach Vrútky a Varín pred výpravnými budovami, 
            - v ŢST Ţilina pred výpravnou budovou vľavo smerom k Pošte 2 (na hlavnej ceste).   
 
            Náhradné zastávky náhradnej autobusovej dopravy budú zriadené : 
            - Ţelezničná zastávka Strečno : zastávka dopravcu SAD „Strečno, pri lávke“, len pre výstup /  
                                                                nástup cestujúcich v smere z / do Vrútok, 
            - Ţelezničná zastávka Strečno : zastávka dopravcu SAD „Nezbudská Lúčka, zákl.šk.“, len pre  
                                                                nástup cestujúcich v smere Varín a Ţilina. 
 

Dôležité upozornenia : 
 

 Počas výlukynie je povolená v úseku Ţilina – Vrútky a opačne prepravaimobilných cestujúcich, 
cestovných batožín a bicyklov v úschovni vo vlakoch Zr 1842, Zr 1845 a Zr 1849 a vo všetkých 
vlakoch nahradených autobusmi.  

 Vo vlakoch R 767, R 603, R 602platí počas výluky na úseku Vrútky – Žilina a opačne zľava 
„Regional“, ktorú budú vyuţívať cestujúci namiesto odrieknutých vlakov Zr 1845, Zr 1849,  Zr 1842.  

 na ţelezničnej zastávke Strečno sa vystupuje a nastupuje z / do osobných vlakov na  

opačnej strane : 
              = smeru Ţilina – Vrútky od 8.30 h dňa 11.5. do 24.00 h dňa 1.6., 

       = smeru Vrútky – Ţilina od 00.00 h dňa 2.6. do 16.30 h dňa 19.6.. 

 

Ţelezničná spoločnosť Slovensko pripravila opatrenia na minimalizáciu meškania ostatných vlakov 
osobnej dopravy. Upozorňujeme našich zákazníkov, ţe aj napriek týmto prijatým opatreniam môţe dôjsť 

k zmeškávaniu vlakov. 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa Vám ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie, ktoré 
sú vyvolané obmedzeniami na strane správcu železničnej dopravnej cesty. 

Ďakujeme za pochopenie. 



VÝLUKA  NA  TRATI  VRÚTKY – VARÍN 
 
Váţení cestujúci, 

 

z dôvodu výlukovej činnosti správcu ţelezničnej dopravnej cesty (ŢSR)  na trati Vrútky – Varín 

prichádza v dňochod6. – 10. mája 2015v čase 7:30 – 14:30k obmedzeniam v jazde 

vlakov ZSSK. Z toho dôvodu Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.pripravilanasledovné opatrenia v 
ţelezničnej osobnej doprave: 

 

Na trati Vrútky – Žilina:  

 
- bude vlakZr 1842 Šturec(Vrútky odch. 8:49)odrieknutý.Cestujúci do Ţiliny v pracovných dňoch (6. 
a 7. mája 2015) prestúpia vo Vrútkach na vlak Os 7838 (Vrútky odchod 8:54) alebo na vlak R 602 (Vrútky 
odchod 9:05). Vo vlaku R 602 bude z týchto dôvodov počas výluky na úseku Vrútky – Ţilina platiť zľava 
Regional.Cez víkend (8.-10. mája 2015) pouţijú z Vrútok náhradnú autobusovú dopravu (NAD) – 
Vrútky ţel.stanica8:52 – Ţilina ţel.stanica9:18. 

- bude vlak Os 7840(Vrútky odch. 11:09) odrieknutý.Cestujúci pouţijú z Vrútok, Strečna i Varína 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok. Od 
vlaku Os 7840 v NAD v ŢST Ţilina nie je prípoj na vlak Ex 222. 

NAD 

Vrútky-
Strečno-
Varín 

ide denne 

 NAD 

Vrútky-Žilina 
priamy 

ide denne 

Vrútky ţel.stanica 11:09 

 

Vrútky ţel.stanica 11:09 

Strečno – pri 
lávke (len výstup) 11:23 

 

Ţilina ţel.stanica 11:35 

Varín ţel.stanica 11:40 
    

       

NAD 

Strečno-
Varín-Žilina 

ide denne 

    Nezbud.Lúčka ZŠ 11:17 
    Varín ţel.stanica 11:24 
    Ţilina ţel.stanica 11:35 
     

-bude vlak Zr 1844 Strečno(Vrútky odch. 12:49)odrieknutý.Cestujúci do Ţiliny pouţijú z Vrútok 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD) – Vrútky ţel.stanica 12:52 – Ţilina ţel.stanica13:18. 

 

Na trati Žilina – Vrútky: 

bude vlak Os 7817 (Žilina odch. 10:30) odrieknutý.Cestujúci pouţijú zo Ţiliny, Varína i Strečna 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok. Z Vrútok 
vlak Os 7817 nečaká vlak R 603 a spoj NAD z Varína.  
-  

NAD 

Žilina-
Strečno-
Vrútky 

ide denne 

 NAD 

Varín - Vrútky ide denne 

Ţilina ţel.stanica 10:30 

 

Varínţel.stanica 10:38 

Strečno – pri 
lávke (len nástup) 

10:45 

 

Vrútkyţel.stanica 11:08 

Vrútkyţel.stanica 11:00 
     

 
 

      



NAD 

Žilina  - Varín 
- Strečno 

ide denne 

    Ţilina ţel.stanica 10:30 
    Varín ţel.stanica 10:40 
    Nezbud.Lúčka ZŠ 10:47 
     

-bude vlak Zr 1849Šturec(Žilina odch. 10:54)odrieknutý.Cestujúci zo Ţiliny smer Vrútky, Banská 
Bystrica a Zvolen pouţijú po Vrútky vlak R 603, ktorý pôjde zo Ţiliny v trase vlaku Zr 1849(Ţilina 
odch.10:54) a vo Vrútkach prestúpia na vlak Zr 1849. Vo vlaku R 603 bude počas výluky na úseku Ţilina 
– Vrútky platiť zľava Regional. 

-bude vlak Os 7881(Žilina odch. 12:30) odrieknutý.Cestujúci pouţijú zo Ţiliny, Varína i Strečna 
náhradnú autobusovú dopravu (NAD). Kaţdý autobus NAD má osobitný cestovný poriadok. Z Vrútok 
vlak Os 7881 nečaká spoj NAD z Varína.  

 

NAD 

Žilina-
Strečno-
Vrútky 

ide v  a  

 NAD 

Varín - Vrútky ide v  a  

Ţilina ţel.stanica 12:30 

 

Varínţel.stanica 12:38 

Strečno – pri 
lávke (len nástup) 12:45 

 

Vrútkyţel.stanica 13:08 

Vrútkyţel.stanica 13:00 
    

       

NAD 

Žilina  - Varín 
- Strečno 

ide v  a  

    Ţilina ţel.stanica 12:30 
    Varín ţel.stanica 12:40 
    Nezbud.Lúčka ZŠ 12:47 
    Autobusy NAD budú pristavené : 

            - v ţelezničných staniciach Vrútky a Varín pred výpravnými budovami, 
            - v ŢST Ţilina pred výpravnou budovou vľavo smerom k Pošte 2 (na hlavnej ceste).   
 
            Náhradné zastávky náhradnej autobusovej dopravy budú zriadené : 
            - Ţelezničná zastávka Strečno : zastávka dopravcu SAD „Strečno, pri lávke“, len pre výstup /  
                                                                nástup cestujúcich v smere z / do Vrútok, 
            - Ţelezničná zastávka Strečno : zastávka dopravcu SAD „Nezbudská Lúčka, zákl.šk.“, len pre  
                                                                nástup cestujúcich v smere Varín a Ţilina. 
Dôležité upozornenia : 

 
 Počas výlukynie je povolená v úseku Ţilina – Vrútky a opačne prepravaimobilných cestujúcich, 

cestovných batožín a bicyklov v úschovni vo vlakoch Zr 1842a Zr 1849 a vo všetkých vlakoch 
nahradených autobusmi.  

 Vo vlakoch R 603, R 602platí počas výluky na úseku Vrútky – Žilina a opačne zľava „Regional“, 
ktorú budú vyuţívať cestujúci namiesto odrieknutých vlakov  Zr 1849,  Zr 1842.  

 Na ţelezničnej zastávke Strečno sa vystupuje a nastupuje z/do osobných vlakov smeru Vrútky-Ţilina na 
opačnej strane. 

 

Ţelezničná spoločnosť Slovensko pripravila opatrenia na minimalizáciu meškania ostatných vlakov 
osobnej dopravy. Upozorňujeme našich zákazníkov, ţe aj napriek týmto prijatým opatreniam môţe dôjsť 

k zmeškávaniu vlakov. 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa Vám ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie, ktoré 
sú vyvolané obmedzeniami na strane správcu železničnej dopravnej cesty. 

Ďakujeme za pochopenie. 
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