
 1 

  
  

ZZOOZZNNAAMM  VVŠŠEETTKKÝÝCCHH  SSTTAANNÍÍCC  AA  ZZAARRIIAADDEENNÍÍ  ŽŽSSRR  UUMMOOŽŽŇŇUUJJÚÚCCIICCHH  PPRRÍÍSSTTUUPP  PPRREE  ZZDDRRAAVVOOTTNNEE  PPOOSSTTIIHHNNUUTTÉÉ  
OOSSOOBBYY  AA  OOSSOOBBYY  SSOO  ZZNNÍÍŽŽEENNOOUU  PPOOHHYYBBLLIIVVOOSSŤŤOOUU  

  
  
 

ŽSR má v nasledovných dopravných bodoch umožnený prístup na nástupištia pomocou výťahov: 
• ŽST Bratislava hl. st., 
• ŽST Bratislava - Petržalka, 
• zastávka Bratislava Vinohrady, 
• ŽST Bratislava – Rača, 
• ŽST Pezinok, 
• ŽST Šenkvice 
• ŽST Cífer, 
• ŽST Trnava, 
• ŽST Leopoldov, 
• ŽST Piešťany, 
• ŽST Zvolen, 
• ŽST Poprad, 
• ŽST Prešov, 
• ŽST Košice. 

 
Zoznam dopravných bodov s nefunkčným výťahom: 

• zastávka Čakajovce – v poruche, 
• ŽST Nové Zámky – rozkradnuté časti zariadenia, 
• ŽST Nové mesto nad Váhom (bude v blízkej dobe odovzdaný do prevádzky) 

 
Ďalšie budovanie výťahov ŽSR plánuje realizovať pri postupnej modernizácii tratí (koridorov) na ŽST všade tam, kde bude mimoúrovňový prístup 
k nástupištiam. 
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PPRREEHHĽĽAADD  SSTTAANNÍÍCC  ŽŽSSRR  AA  IICCHH  PPRRÍÍSSTTUUPPNNOOSSTTII  PPRREE  ZZDDRRAAVVOOTTNNEE  PPOOSSTTIIHHNNUUTTÉÉ  OOSSOOBBYY  AA  OOSSOOBBYY  SSOO  
ZZNNÍÍŽŽEENNOOUU  PPOOHHYYBBLLIIVVOOSSŤŤOOUU  

 

Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je 
možnosť aký je 
dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / čas 
v min. pred odchodom 
vlaku, kedy musí 
ZPO/OZP prísť na ŽST 
(zast), ak vyžaduje 
pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
uveďte najbližšie 
stanice s určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 
ohlasuje ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Bratislava predmestie nie je prístupová cesta 

nezjazdná 
  Bratislava Nové Mesto   

Bratislava Nové Mesto Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  vonkajší výpravca/40   DK/0220295803 

ŽST Bratislava ÚNS nie -   Bratislava Petržalka 
Bratilava Nové Mesto  

  

ŽST Bratislava Petržalka Je v súčasnosti technicky umožnený 
prístup PRM osôb k vlaku – úrovňový 
prístup z predstaničného priestoru 
alebo výťahom do podchodu, na 1. 
nástupište priamo z vestibulu alebo 
z podchodu výťahom, na 2. nástupište 
výťahom z podchodu. Na obe 
nástupištia je umožnený prístup 
výťahom aj z podzemných garáži.   

  tranzitér/15   DK/ výpravca/ 
02/2029 7615   
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ŽST Rusovce nie           -   Bratislava Petržalka   
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Žel.trať Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je 
možnosť aký je 
dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 
ohlasuje ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 

Zastávka Horný Hričov nie 

zvýšené 
nástupištia, 
neupravená 
staničná 
budova. 

 - Žilina, príp. Dolný 
Hričov  - 

Žst. Dolný Hričov nie 

zvýšené 
nástupištia, 
neupravená 
staničná 
budova. 

výpravca /15 min. - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0412292584 

Žst. Bytča nie 

zvýšené 
nástupištia, 
neupravená 
staničná 
budova. 

výpravca /15 min.   
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0412292585 

Zastávka Predmier nie 

zvýšené 
nástupištia, 
neupravená 
staničná 
budova. 

 - Bytča, príp. Pov. 
Teplá  - 

Zastávka Plevník nie 

zvýšené 
nástupištia, 
neupravená 
staničná 
budova. 

 - Bytča, príp. Pov. 
Teplá  - 

Ži
lin

a 
– 
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ŽST. Považská Teplá          nie 

neupravené 
nástupištia 
nezvýšené, 
hrubý štrk 

výpravca /15 min.  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0422298162 
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1 2 3 4 5 6 7 

ŽST. Pov. Bystrica 
áno, prechodom cez drevenú výdrevu 
k nástupišťu č. 2v zmysle 
spracovaných technolog  

  výpravca / 15 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0422298115, 
0422298159 

zastávka Milochov         nie 

neprispôsobený 
prístup 
 pre druhú 
traťovú koľaj ( 
schody od 
podchodu ) 

 - Pov. Bystrica, príp. 
Púchov   

Nosice nie Veľmi strmá 
prístupová cesta  - Pov. Bystrica, príp. 

Púchov   

Púchov Áno s problémami 
Nie je prístup do 
čakárne a k 
pokladni 

vonk. výpravca / 15  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0422297195 

Dolné Kočkovce nie Nespevnená 
prístupová cesta  - Púchov, príp. Beluša  - 

Beluša Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru - výpravca / 15 min  -  

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0422297185 

Ladce Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru - výpravca / 15 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0422297463 

Zastávka Košeca 
Vybudované nájazdy na nástupištia 
v obidvoch smeroch (betonové 
prefabrikáty) 

   - Ladce, príp. Ilava  - 

Ži
lin
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Ilava cez prechodový mostík v úrovni 
dopravnej kancelárie.    výpravca / 15 min  -  

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0322292166 
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1 2 3 4 5 6 7 
 

Dubnica nad Váhom cez prechodový mostík oproti 
verejnému WC.   výpravca / 20 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0322292169 

 

Trenčianska Teplá Len pri prvej staničnej koľaji 

Neupravené 
sypané 

nástupištia pri 
ostatných 
koľajách. 

výpravca / 15 min  -  

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0322292195, 
0326591556  

 

Opatová nad Váhom nie 

Neupravené 
sypané 

nástupištia pri  
koľajách. 

 - Trenč. Teplá, príp. 
Trenčín  - 

 

Trenčín Úrovňový prístup nad zarážadlom 
štvrtej koľaje - 

vedúci posunu, príp. 
vonk. výpravca / 15 

min 
 - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0322293195, 
0327430021 

 

Zlatovce Úrovňový prístup nad zarážadlom 
štvrtej koľaje - výpravca / 15 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0322293490 

 
Kostolná-Záriečie Vyvýšené nástupište -  - Zlatovce, príp. 

Melčice  - 

 

Melčice Prechod v úrovni koľají oproti 
dopravnej kancelárii - výpravca / 15 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0326490224 

 

ŽST Trenč. Bohuslavice úrovňovým priechodom   výpravca /20 min.   
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0327782225 
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1 2 3 4 5 6 7 

ŽST Nové Mesto n/V 
Úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 
k nástupištiam č.1 a č.3, výťahy 

  výpravca /20 min. _ 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0322291195, 
0322291495 

Zastávka Považany podchodom rampami     NMn/Váhom, 
príp.Leopoldov   

Zastávka Brunovce podchodom rampami     NMn/Váhom, 
príp.Leopoldov   

z. Horná Streda Prechod medzi nástupišťami je 
umožnený podchodom -   NMn/Váhom, 

príp.Leopoldov   

NŽST Piešťany 

Nástupište 1 – šikmé rampy, 
Nástupište 2 – pomocou výťahu. 
V prípade poruchy výťahov úrovňový 
prechod cez koľaje 3,1,2,4 (len 
v sprievode zamestnanca ŽST 
Piešťany) 

    NMn/Váhom, 
príp.Leopoldov   

z. Dráhovce Prechod medzi nástupišťami je 
umožnený podchodom -   NMn/Váhom, 

príp.Leopoldov   

NŽST V. Kostoľany Prechod medzi nástupišťami je 
umožnený podchodom -   NMn/Váhom, 

príp.Leopoldov   

z. Madunice Prechod medzi nástupišťami je 
umožnený podchodom -   NMn/Váhom, 

príp.Leopoldov   

Ži
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NŽST Leopoldov 

Nástupište 1 – šikmé 
rampy,Nástupište 2,3 – pomocou 
výťahov. V prípade poruchy výťahov 
úrovňový prechod cez koľaje 
9,7,3,1,2,4 (len v sprievode 
zamestnanca ŽST Leopoldov) 

  výpravca /20 min.   

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0332297195, 
0911998380 
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1 2 3 4 5 6 7 

z. Brestovany Prechod medzi nástupišťami je 
umožnený podchodom -   Trnava, príp. 

Leopoldov   

Trnava 
1,2 nástupište - bezbariérový prístup – 
výťah (cez služobný podchod),  
úrovňový prístup z 3. nástupišťa, 

iba na 
požiadanie 
s doprovodom 
oprávneného 
zamestnanca 
ŽST 

výpravca /20 min.   

Pokladnice na 
prízemí vestibulu, 

výpravca - 
0332294175-6 

  3,4 nástupište – úrovňový prístup od 
staničnej budovy 

chodníkom 
okolo staničnej 
budovy, príp. od 
mesta lávkou 
pre peších 
ponad cestnú 
komunikáciu 

      

Cífer 1 nástupište - úrovňový prístup od 
staničnej budovy   Trnava   

  2 nástupište - bezbariérový prístup - 
výťah 

pri poruche 
výťahu aj 
úrovňový prístup  
medzi 
nástupišťami, s 
doprovodom 
oprávneného 
zamestnanca 
ŽST 

      

Báhoň 1 nástupište - úrovňový prístup od 
staničnej budovy     Trnava   

  2 nástupište – bezbariérový 
podchod(súčasť cestného podjazdu)         

Šenkvice 1 nástupište - úrovňový prístup od 
staničnej budovy     Trnava   

Ži
lin
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  2 nástupište - bezbariérový prístup - 
výťah         
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1 2 3 4 5 6 7 

Pezinok 1 nástupište - úrovňový prístup od 
staničnej budovy   Trnava, príp. 

Bratislava Rača   

  2 nástupište - bezbariérový prístup - 
výťah 

pri poruche 
výťahu aj 
úrovňový prístup  
medzi 
nástupišťami, s 
doprovodom 
oprávneného 
zamestnanca 
ŽST 

      

Pezinok zastávka 1 nástupište - úrovňový prístup od 
staničnej budovy     Trnava, príp. 

Bratislava Rača   

  2 nástupište – bezbariérový podchod         

Svätý Jur 1 nástupište - úrovňový prístup od 
staničnej budovy     Trnava, príp. 

Bratislava Rača   

  2 nástupište – bezbariérový podchod         

Bratislava Rača Áno - výťah 

V prípade 
poruchy výťahu 
nie je umožnený 
prístup PRM 
osôb k vlaku 
(nie je úrovňový 
prístup) 

vonkajší výpravca/30   DK - výpravca 
0220292480 Ži

lin
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Zastávka Bratislava 
Vinohrady 

Osobné výťahy z podchodu na 
nástupištia, v prijímacej budove 
plošina pre cestujúcich na invalidnom 
vozíku, Obsluha výťahov a plošiny 
zamestnancom ŽST Bratislava hl.st. – 
požiadavka 24 hod vopred 

  Dozorca výhybiek ŽST 
BHL/30   DK BHL-výpravca 

0220297648 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je 
možnosť aký 
je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / čas v 
min. pred odchodom 
vlaku, kedy musí 
ZPO/OZP prísť na ŽST 
(zast), ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie 
stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Zastávka Čachtice úrovňovým priechodom   výpravca /20 min. _ Dop. kancelária - 

výpravca, 
0322291195, 
0322291495 

Zastávka Višňové úrovňovým priechodom     ŽST 
N.M.n/Váhom 

  

Zastávka Hrachovište úrovňovým priechodom     ŽST 
N.M.n/Váhom 

  

Zastávka Vaďovce úrovňovým priechodom     ŽST 
N.M.n/Váhom 

  

ŽST Stará Turá (N S )      -         „             -                     /   ŽST 
N.M.n/Váhom, 
príp. Myjava 

  

ŽST Paprad      (N S )   -         „             -                     / 

  

ŽST 
N.M.n/Váhom, 
príp. Myjava 

  
ŽST  Poriadie   (N S )   -         „            -                      / 

  

ŽST 
N.M.n/Váhom, 
príp. Myjava 

  

N
ov

é 
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Železničná stanica  
Myjava 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

/ 

výpravca /20 min.   

Dop.kancelária, 
výpravca - 
034 621 2424 
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1 2 3 4 5 6 7 
zastávka   Brestovec   -         „             -                    / 

  
ŽST Myjava, príp. 
Vrbovce   

zastávka  Vrbovce   -         „             -                   / 

  
ŽST Myjava, príp. 
Vrbovce   

N
ov

é 
M
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to
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ad
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 - 
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ŽST Vrbovce (NS) Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

                      / 

výpravca /20 min.   

Dop. Kancelária, 
výpravca - 
034 481 621 51 

 
Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je 
možnosť aký 
je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / čas v 
min. pred odchodom 
vlaku, kedy musí 
ZPO/OZP prísť na ŽST 
(zast), ak vyžaduje 
pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie 
stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Trenčianska Teplá ÚRT Len pri prvej staničnej koľaji   výpravca / 15 min  -  Dop. kancelária - 

výpravca, 
0322292195, 
0326591556  

Trenč. Teplá obec nie Neupravené 
sypané 

nástupište pri  
koľaji 

 - Trenč. Teplá  - 

Trenč. Teplá zastávka nie -/-  - Trenč. Teplá  - 

Kaňová nie -/-  - Trenč. Teplá  - 

Trenč. Teplice sídlisko nie -/-  - Trenč. Teplá  - 
Trenč. Teplice zastávka nie -/-  - Trenč. Teplá  - 

Tr
en
či

an
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a 
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– 
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Trenč. Teplice Len pri prvej staničnej koľaji    - Trenč. Teplá  - 
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 Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je 
možnosť aký 
je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / čas 
v min. pred odchodom 
vlaku, kedy musí 
ZPO/OZP prísť na ŽST 
(zast), ak vyžaduje 
pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie 
stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Brodské nie Nespevnený 

prístup na 
nástupište, bez 

úrovňového 
prechodu   ŽST Kúty   

         3.koľaj   výpravca/20 min.   Vonkajší výpravca, 
0342294112, 
0342294114 

       3a. koľaj Nespevnený 
prístup na 
nástupište, 

      

Kúty 

   ostatné koľaje nie   Nespevnený 
prístup na 
nástupište, 

      

Sekule              Áno     ŽST Kúty   

Mor. Ján zastávka             áno Asfaltový 
prístup ku 

koľaji, 
bezbariérový,  
podchod pre 
cestujúcich s 

vozíkom 
vybavený 

mechanizačným 
zariadením (t.č. 

v poruche) 

  ŽST Kúty   

K
út
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Závod              áno  

  ŽST Kúty   
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1 2 3 4 5 6 7 
V.Leváre              nie Nespevnený 

prístup na 
nástupište,   ŽST Kúty   

ŽST Malacky Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  

dozorca výhybiek/ 10   
výpravca -  
0342298415 

Plavecký Štvrtok z Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  

  
ŽST Malacky 
ŽST Zohor   

ŽST Zohor Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

dozorca výhybiek/ 10   
výpravca -  
0220298515 

Odbočka Devínske  
Jazero 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru len na nástupisko vedľa 1.koľaje 

  

dozorca výhybiek/ 30   
Výpravca DNV 
0220292915 

Devínska Nová Ves Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  

vonkajší výpravca/30   
Výpravca DNV 
0220292915 

Bratislava Lamač nie Žiadny výťah, 
zvýšené 
nástupištia, bez 
úrovňového 
prechodu výpravca/30 min.   

výpravca  
0220294401 

Zastávka Železná 
studienka 

Ku koľaji č. 2 áno po asfaltovej ceste na 
nástupište 
Ku koľaji č. 1 – len autom po štrkovej 
ceste k nástupišťu 

  

  
ŽST Bratislava  
hlavná stanica   

K
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Bratislava hl.st. Pomocou služobných výťahov na 
nástupištiach okrem nástupišťa č. 5 a cez 
služobný podchod  - len v doprovode 
výpravcu , úrovňové prechody - len 
v doprovode výpravcu 

  

vonkajší výpravca/30   

dozorca prevádzky 
denne od 
 7:00 -16:00 
0220297648 
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Želez
ničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je 
možnosť aký je 
dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / čas 
v min. pred odchodom 
vlaku, kedy musí 
ZPO/OZP prísť na ŽST 
(zast), ak vyžaduje 
pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice 
s určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Vysoká pri Morave z Úrovňový prístup z predzastávkového 

priestoru 
    ŽST Zohor   

Zo
ho

r –
 

Zá
ho

rs
ká

 V
es

 
 

Záhorská Ves z Úrovňový prístup z predzastávkového 
priestoru 

    ŽST Zohor   

 
Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je 
možnosť aký je 
dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / čas v 
min. pred odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP prísť 
na ŽST (zast), ak vyžaduje 
pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 
ohlasuje ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Trenčianska Teplá Len pri prvej staničnej koľaji Neupravené 

sypané 
nástupištia pri 

ostatných 
koľajách. 

výpravca / 15 min  -  

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0322292195, 
0326591556  

Nemšová nie Neupravené 
sypané 

nástupištia pri  
koľajách. 

výpravca / 15 min  -  
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0322292145 

Tr
en
či

an
sk

a 
Te

pl
á 

– 
H

or
né

 
Sr

ni
e 

Horné Srnie nie Neupravené 
sypané 

nástupištia pri  
koľajách. 

výpravca / 15 min  -  
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0322292623   
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 

Zastávka  Remäta Úrovňový prístup z perónu     ŽST Handlová   

ŽST Handlová Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  výpravca/20 min.   Dop. kancelária, 
výpravca 

0462298215, 
0903463046 

Zastávka Ráztočno Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

    ŽST Handlová, príp. 
Chrenovec 

  

Zastávka Jalovec Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

    ŽST Handlová, príp. 
Chrenovec 

  

H
or

ná
 Š

tu
bň

a 
- P

rie
vi

dz
a 

ŽST. Chrenovec Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  výpravca/20 min.   Dop. kancelária, 
výpravca 

0465471132 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 
pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP / čas v 
min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
ŽST Komárno Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru cez úrovňový prechod na 
nástupištia s obojstrannou pevnou 
hranou a spevneným povrchom - 
zámková dlažba. 

- vonkajší výpravca/30   výpravca 
0352293195 

NS Chotín Úrovňový prístup z  predstaničného 
priestoru cez úrovňový prechod na 
nástupištia s jednou pevnou hranou s 
nespevneným povrchom – dosypaným 
kamennou drťou. 

- výpravca/30   výpravca 
0352293620 

NS Hurbanovo Úrovňový prístup z  predstaničného 
priestoru cez úrovňový prechod na 
nástupištia s jednou pevnou hranou s 
nespevneným povrchom – dosypaným 
kamennou drťou. 

- výpravca/30   výpravca 
0352296555 

K
om

ár
no

 –
 N

ov
é 

Zá
m

ky
 

Bajč Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  výpravca/30   výpravca 
0352292626 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
n. z. Važec nie Nie sú zvýšené 

nástupištia a 
neupravená 
staničná budova. 

 - Východná, príp. 
Štrba  - 

Východná nie Nie sú zvýšené 
nástupištia a 
neupravená 
staničná budova. 

výpravca / 15 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0445295205 

Kráľova Lehota nie Nie sú zvýšené 
nástupištia a 
neupravená 
staničná budova. 

výpravca / 15 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0445222807 

Liptovský Hrádok Nie. Zvýšené 
obrubníkové 
nástupištia, 
neupravená 
staničná budova. 

výpravca / 20 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0445222622 

Zast. Podtúreň Úrovňový prístup ku koľaji č. 1, ku 
koľaji č. 2 prístup nie je 

Prístup je 
podchodom so 
schodiskom od 
budovy zastávky pri 
1. koľaji. 
Aj pri 1. koľaji  treba 
upraviť prístupovú 
komuinikáciu. 

 -  Lipt. Hrádok, príp. 
Lipt. Mikuláš  - 

K
oš

ic
e 

- K
ra
ľo

va
ny

- 

Zast. Okoličné Úrovňový prístup z prístupovej 
komunikácie  k obidvom traťový m 
koľajám 

  
 -  Lipt. Hrádok, príp. 

Lipt. Mikuláš  - 
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1 2 3 4 5 6 7 
Liptovský Mikuláš Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru ( aj z vestibulu ŽST ), príchod 
na nástupištia len cez jedno znížené 
nástupište 

  
vonk. výpravca / 20 

min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0445522303 

Liptovské Vlachy Úrovňový prístup z verejnej 
komunikácie 

Len ku nástupišťu 
pri    1. Tk, ku 2. Tk 
vedú len schody  - Lipt. Mikuláš, príp. 

Lipt. Teplá  - 

Liptovská Teplá Úrovňový prístup z verejnej 
komunikácie 

  

výpravca / 15 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0444392208 

Lisková z. Úrovňový prístup z verejnej 
komunikácie 

  

 - Lipt. Teplá, príp. 
Ružomberok  - 

Ružomberok Úrovňový prístup z verejnej 
komunikácie 

  
vonk. výpravca / 15 

min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0442297464 

Rybárpole z. Úrovňový prístup z verejnej 
komunikácie 

  

 - Ružomberok, príp. 
Ľubochňa  - 

Hrboltová z. Úrovňový prístup z verejnej 
komunikácie 

  

 - Ružomberok, príp. 
Ľubochňa  - 

Zastávka  Švošov Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru v smere  Žilina 

neupravená  budova  
zastávky  - Ružomberok, príp. 

Ľubochňa  - 

K
oš

ic
e 

– 
K

ra
ľo

va
ny

 

ŽST Ľubochňa Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

neupravená 
staničná budova 

výpravca / 30 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0432296137, 
0444391214 
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1 2 3 4 5 6 7 
Zastávka Stankovany Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
neupravená  budova  
zastávky  - Ľubochňa, príp. 

Kraľovany  - 

K
oš

ic
e 

– 
K

ra
ľo

va
ny

 

ŽST Kraľovany Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

Neupravená 
staničná budova, 

vonk. výpravca / 30 
min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0432296115, 
0432296155 

Zastávka Šútovo Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru v smere  Žilina 

neupravená  budova  
zastávky,  - Kraľovany, príp. 

Turany  - 

Zastávka Krpeľany Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru v smere  Žilina 

neupravená  budova  
zastávky  - Kraľovany, príp. 

Turany  - 

ŽST Turany nie zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova výpravca / 30 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0434292350, 
0432296130 

Zastávka Sučany Prístup je bezbariérový. Každá traťová 
koľaj má vyvýšenú nástupiskovú hranu 
TISCHER. Medzi nástupišťami je 
jeden úrovňový prechod (panelový). 

  

 - Turany, príp. Vrútky   - 

NŽST Vrútky nákladná 
stanica 

nie Vybudované sú iba 
3 sypané 
nástupiskové hrany, 
prepojené sú 1 
úrovňovým 
prechodom 

 - Turany, príp. Vrútky   - 

Úrovňový prístup je zabezpečený   

K
ra
ľo

va
ny

- Ž
ili

na
 

ŽST Vrútky 
z predstaničného priestoru cez bránu 
vedľa PB. 

 
vonk. výpravca / 30 

min 
 - Dop. kancelária - 

vonk. výpravca, 
0432293303 
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Cez vestibul - prístup z ulice je 
bezbariérový, prístup od 1. nástupišťa 
je obmedzený 1 schodom. Projekt na 
odstránenie havarijného stavu 1. 
nástupišťa ráta s odstránením tejto 
bariéry. 
  

 

Prístup z 1. nástupišťa na 2. 
nástupište je úrovňový, v zime sú 
podmienky veľmi sťažené.  

 

  
  

Odstránenie 
havarijného stavu 1. 
nástupišťa sa 
odďaľuje. 

  Úrovňový prechod 
cez koľaje sa 
nachádza na konci 
nástupíšť č. 2 a 3 
a je šikmo ku osi 
koľají, čo spôsobuje 
ťažkosti pri prejazde 
inv. vozíka. 
V zimných 
mesiacoch je 
prejazd takmer 
nemožný. 

  Schodisko 
podchodu nie je 

vybavené výťahom 
a schody sú strmé – 

aj keď je na nich 
vybetónovaná dráha 
pre kolesá (bicykle, 
detské vozíky) nie je 
možné použiť ju pre 
obsadené invalidné 

vozíky. 

  

3. nástupište je bezbariérovo napojené 
na 1. nástupište.  
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1 2 3 4 5 6 7 
Strečno nie Neupravená 

prístupová 
komunikácia 

 - Vrútky, príp. Varín  - 

Varín nie Neupravená 
prístupová 
komunikácia,sypané 
nástupište 

vonk. výpravca / 30 
min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0415692281 

Teplička nad Váhom nie Neupravená 
prístupová 
komunikácia,sypané 
nástupište 

 - Varín, príp. Žilina  - 

K
ra
ľo

va
ny

 - 
Ži

lin
a 

ŽST Žilina     inform. kancelária / 30 
min  - inf. kancelária, 

0412295154 

 
Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Lužianky 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- výpravca / 15 min.   Dopr. kancelária, 
výpravca 

0377783513 

Zbehy – obec zast. 
Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

               -   ŽST Lužianky, príp. 
Zbehy 

  

Lu
ži

an
ky

 - 
Le

op
ol

do
v 

Zbehy nie Sypané nástupište výpravca / 15 min.   Dopr. kancelária, 
výpravca 

0377793201 
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Andač zast. nie Sypané nástupište   ŽST Alekšince, príp. 
Zbehy 

  

Alekšince nie Sypané nástupište výpravca / 15 min.   Dopr. kancelária, 
výpravca 

0377822138 

Rišňovce nie Sypané nástupište 

výpravca / 15 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 

0377828123 

z. Kľačany Úrovňový prístup na nástupište 

- 

  ŽST Rišňovce   

NŽST Hlohovec 
Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

  ŽST Leopoldov   

Lu
ži

an
ky

 - 
Le

op
ol

do
v 

z. Leopoldov Úrovňový prístup na nástupište -   ŽST Leopoldov   
 
Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 

Pi
eš
ťa

ny
 

– 
Vr

bo
vé

 

  Osobná doprava je t. č. vylúčená 

        

1 2 3 4 5 6 7 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 

Nitrianske Pravno vyvýšené nástupište typu Tischer - len 
s doprovodom   ŽST Prievidza  

Pravenec z. Úrovňový prístup   ŽST Prievidza  

Nedožery z. vyvýšené nástupište typu Tischer- len 
s doprovodom   ŽST Prievidza  

Prievidza vyvýšené nástupište typu Tischer - len 
s doprovodom  výpravca / 20 min.  

Dopr. kancelária, 
výpravca 

0462298415, 
0911438111 

Prievidza nákl.stanica nie nie sú vybudované 
nástupištia  ŽST Prievidza  

Koš z. vyvýšené nástupište typu Tischer - len 
s doprovodom   ŽST Prievidza, príp. 

Nováky  

Nováky Áno - úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - výpravca / 15 min.  

Dopr. kancelária, 
výpravca 

0465461249 

N
itr

ia
ns

ke
 P

ra
vn

o 
– 

No
vé

  Z
ám

ky
 

Zemianske Kostoľany Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru –štrkové peróny  výpravca / 20 min.  

Dopr. kancelária, 
výpravca 

0465466250 
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1 2 3 4 5 6 7 
Bystričany Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru – štrkové peróny 
  

výpravca / 20 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0465493103 

Oslany Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru – štrkové peróny 

 

výpravca / 20 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0465491103 

Veľké Uherce Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru – štrkové peróny 

  

výpravca / 20 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0387401930 

Partizánske zastávka Úrovňový prístup  z predstaničného 
priestoru až k nástupišťu. 

_ 

  

ŽST Veľké Uherce, 
príp. ŽST Veľké 
Bielice   

Partizánske Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru až k nástupišťu. 

_ 

  

ŽST Veľké Uherce, 
príp. ŽST Veľké 
Bielice   

Veľké Bielice Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru cez priechod v koľaji 4 
k nástupištiam vedľa koľaje 1 a 2 

_ 

výpravca / 30 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0387492040 

Žabokreky nad Nitrou Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru k asfaltovej časti nástupišťa 
vedľa koľaje č. 2 

Koľaj č. 1 a 3 majú 
zvýšené sypané 
nástupištia 

výpravca / 30 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0385421136 

Chynorany Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru ku koľaji číslo 4 

Koľaje č.1 a 2 majú 
zvýšené sypané 

nástupištia 
výpravca / 30 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0385424219 

N
itr

ia
ns

ke
 P

ra
vn

o 
– 

No
vé

  Z
ám

ky
 

ŽST.Bošany nie 

    zvýšené 
nespevnené 
(sypané 
nástupištia), 
·   neupravený 
prístup od staničnej 
budovy na výpravca / 30 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0385427203 
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 nástupištia, 
·   neupravený vstup 
– schody do 
staničnej budovy 
(čakárne, výdajne 
cest.dokladov) 

Zastávka  Krušovce nie 

    zvýšené 
nespevnené 
(sypané nástupište), 
·   neupravený 
prístup od budovy 
zastávky na 
nástupište   

ŽST Topoľčany, 
príp.Bošany   

    zvýšené 
nespevnené 
(sypané 
nástupištia), výpravca / 30 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0382295481 

ŽST.Topoľčany nie 

    neupravený 
prístup od staničnej 
budovy na 
nástupištia       

Zastávka Chrabrany  nie 

    neupravený 
prístup od budovy 
zastávky na 
nástupište 

  
ŽST Topoľčany, 
príp. Ludanice   

ŽST.Ludanice nie 

    zvýšené 
nespevnené 
(sypané 
nástupištia), 
·   neupravený vstup 
– schody do 
staničnej budovy 
(čakárne, výdajne 
cest.dokladov) výpravca / 30 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0385319128 

N
itr

ia
ns

ke
 P

ra
vn

o 
– 

No
vé

  Z
ám

ky
 

Zastávka Mýtna Nová 
Ves nie 

    neupravený 
prístup od budovy 
zastávky na 
nástupište 

  
ŽST Ludanice, príp. 
Koniarovce   
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1 2 3 4 5 6 7 

Zastávka  Kamanová nie 

    neupravený 
prístup od budovy 
zastávky na 
nástupište   

ŽST Ludanice, príp. 
Koniarovce   

Zastávka Preseľany n. 
Nitrou nie 

    neupravený 
prístup od budovy 
zastávky na 
nástupište 

  
ŽST Ludanice, príp. 
Koniarovce   

ŽST.Koniarovce nie 

    zvýšené 
nespevnené 
(sypané 
nástupištia), 
·   neupravený vstup 
– schod do staničnej 
budovy (čakárne, 
výdajne 
cest.dokladov) výpravca / 30 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0385314125 

Zastávka Výčapy-
Opatovce nie 

    neupravený 
prístup od budovy 
zastávky na 
nástupište   

ŽST Koniarovce, 
príp. Jelšovce   

Jelšovce nie Sypané nástupište 

výpravca / 15 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0377783513 

Čakajovce zast. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

Nefunkčný výťah, 
zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova...   

ŽST Jelšovce, 
príp.Lužianky   

Lužianky Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

výpravca / 15 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0377783513 

Hradlo Mlynárce  z. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

1x nástupište Sudop 

hradlár / 30 min.   
Hradlár, 
0372294195 

N
itr

ia
ns

ke
 P

ra
vn

o 
– 

No
vé

 Z
ám

ky
 

Nitra zastávka  z. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

1x nástupište Sudop 

  
ŽST Lužianky, 
príp.Nitra   
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1 2 3 4 5 6 7 
Nitra Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
4x nástupište  

Tischer 

výpravca / 30 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0372294195 

Dolné Krškany  z. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

1x nástupište Sudop 

  
ŽST Nitra, 
príp.Ivánka pri Nitre   

Ivanka pri Nitre Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru  
nie je prístup na koľ. č. 4 

1x nástupište Sudop 
1x nástupište 
sypané 
1x nástupište 
Tischer výpravca / 30 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0372294620 

Branč  z. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

1x nástupište Sudop 

  
ŽST Ivánka pri Nitre, 
príp. Komjatice   

Zastávka Veľký Kýr nie Zvýšené 
a neupravené 
nástupištia, sypané   

ŽST Ivánka pri Nitre, 
príp. Komjatice   

Komjatice nie Zvýšené 
a neupravené 
nástupištia, sypané 

výpravca / 15 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0352296760 

Zastávka Ondrochov nie Zvýšené 
a neupravené 
nástupištia, sypané   

ŽST Komjatice, 
príp.Šurany   

Šurany nie Zvýšené 
a neupravené 
nástupištia, sypané 

výpravca / 20 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0352296711, 
0352296715 

N
itr

ia
ns

ke
 P

ra
vn

o 
- N

ov
é 

Zá
m

ky
 

Výhybňa Bánov nie Zvýšené 
a neupravené 
nástupištia, sypané 

výpravca / 15 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca 
0352296601 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc 
pri prístupe 
ZPO/OZP / čas v 
min. pred odchodom 
vlaku, kedy musí 
ZPO/OZP prísť na 
ŽST (zast), ak 
vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Bratislava Vajnory Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
  vonkajší výpravca/30   vonkajší výpravca 

0220295690 

Ivanka pri Dunaji Áno -Úrovňový prístup cez priecestie v 
km 68,006 

    Bratislava Vajnory 
Bernolákovo 

  

Bernolákovo Áno -Úrovňový prístup cez priecestie v 
km 68,006 

  dozorca výhybiek/30   výpravca 
0220296205 

Veľký Biel z. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

-   Senec  
Bernolákovo 

  

Senec Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- dozorca výhybiek/30   výpravca 
0220296250 

Reca z. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

  
Senec  
Bernolákovo   

Pusté Úľany z. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

  
Senec  
Bernolákovo   

Sládkovičovo Nie Nevyhovujúce 
nástupištia 

  Galanta   
Galanta Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
- 

vonkajší výpravca/ 
dozorca výhybiek/50   

výpravca 
0312296395 

B
ra

tis
la

va
 h

la
vn

á 
st

an
ic

a 
– 

Št
úr

ov
a 

št
.h

r. 

Topoľnica z. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

  
Galanta 
šaľa   
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1 2 3 4 5 6 7 
Šaľa Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
- 

dozorca výhybiek/30   
výpravca 
0352296005 

Trnovec n/ V áno Problémové jedine 
nástupišťia sypané 
drťou, kde sa môže 
inv. vozík zle 
ovládať a bez 
zdvíhacích zariadení 
pre nástup do 
vozňov. dozorca výhybiek/30   

výpravca 
0352296225 

Jatov Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

    Trnovec nad Váhom   
Tvrdošovce Nie- stará budova  členitý prístup do 

budovy 
Problémové jedine 
nástupišťia sypané 
drťou, kde sa môže 
inv. vozík zle 
ovládať a bez 
zdvíhacích zariadení 
pre nástup do 
vozňov. dozorca výhybiek/30   

výpravca 
0352296255 

Palárikovo Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

výpravca/30   
výpravca 
0352296355 

Ľudovítov - zastávka Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  

  
Nové Zámky 
Palárikovo   

Nové Zámky urovňové prechody na koncoch 
nástupíšť 

Nefunkčné nákladné 
výťahy v batož. 
podchode, zvýšené 
nástupištia, 
neupravené 
prístupové cesty k 
nástupištiam 

vonkajší výpravca/30   

dispozičný 
výpravca 
035/2292191 

B
ra

tis
la

va
 h

la
vn

á 
st

an
ic

a 
– 

Št
úr

ov
a 

št
.h

r. 

Dvory nad Žitavou Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  

výpravca/30   
výpravca 
035/2292627 
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1 2 3 4 5 6 7 
Pribeta Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
  

výpravca/30   
výpravca 
035/2292629 

Strekov nie zvýšené nástupištia   Štúrovo   
Nová Vieska z. nie nie sú vybudované  

nástupištia   Štúrovo   
Gbelce nie zvýšené nástupištia   Štúrovo   
Mužla nie nie sú vybudované  

nástupištia   Štúrovo   

Štúrovo cez vstupnú halu na 1 nástupište 

  

vonkajší výpravca/30   
výpravca 
0362294207 

Chľaba z. nie 
nie sú vybudované  
nástupištia   Štúrovo   

B
ra

tis
la

va
 h

la
vn

á 
st

an
ic

a 
– 

Št
úr

ov
a 

št
.h

r. 

Kamenica nad Hronom nie nie sú vybudované  
nástupištia   Štúrovo   

 
Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc 
pri prístupe 
ZPO/OZP / čas v 
min. pred odchodom 
vlaku, kedy musí 
ZPO/OZP prísť na 
ŽST (zast), ak 
vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Gáň Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
- výpravca/30   výpravca 

031785107 
Sereď Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
  dozorca výhybiek/20   výpravca 

0312296555 
Šúrovce nie zvýšené nástupištia   Sereď   

G
al

an
ta

 - 
Le

op
ol

do
v 

Siladice Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  výpravca/30   výpravca 
0337445256 
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1 2 3 4 5 6 7 
Se

re
ď

 - 
Tr

na
va

 Križovany n.D. Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  výpravca/20   výpravca 
0332296101 

 
Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Vlčany nz. nie Nevyhovujúce 

nástupištia 
  Šaľa   

Žihárec zastávka z. nie Nevyhovujúce 
nástupištia 

  Šaľa   

Žihárec nie Nevyhovujúce 
nástupištia 

  Šaľa   

Tešedíkovo nz. nie Nevyhovujúce 
nástupištia 

  Šaľa   N
ed

ed
 –

 Š
aľ

a 

Diakovce z. nie Nevyhovujúce 
nástupištia 

  Šaľa   
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Trenčín -predmestie Vyvýšené nástupište -  - Trenčín, príp. Trenč. 

Turná 
 - 

Trenčianska Turná Panelový prechod oproti dopravnej 
kancelárii 

- výpravca / 15 min .  - Dop. kancelária - 
výpravca, 

0326521093 

Soblahov Vyvýšené nástupište -  - Trenč. Turná, príp. 
Mních. Lehota 

 - 

Mníchova Lehota Nie Nespevnená plocha 
nástupíšť 

výpravca / 15 min .  - Dop. kancelária - 
výpravca, 

0326486054 
Trenčianske Jastrabie Nie Nespevnená plocha 

nástupišťa 
 - 

Mních. Lehota, príp. 
Bánovce n. 
Bebravou  - 

Svinná Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru ku koľaji č. 1. 

Stanica nie je 
dopravne obsadená 

  ŽST Bánovce   
Ruskovce Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
_ 

  ŽST Bánovce   
Horné Ozorovce Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
_ 

  ŽST Bánovce   

Tr
en
čí

n 
- C

hy
no

ra
ny

 

Bánovce nad Bebravou Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru cez úrovňové priechody ku 
všetkým koľajám oproti staničnej 
budovy. 

_ 

výpravca / 30 min .   

Dopr.kancelária, 
výpravca 
0387602238 
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Dolné Naštice _ Zastávka má iba 
sypaný prístupový 
chodník z verejnej 
komunikácie.   

ŽST Bánovce, príp. 
Rybany   

Rybany Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru cez úrovňové priechody ku 
koľaji č. 1. 

_ 

výpravca / 30 min .   

Dopr.kancelária, 
výpravca 
0387692209 

Tr
en
čí

n 
- C

hy
no

ra
ny

 

Ostratice _ Zastávka má iba 
sypaný prístupový 
chodník z verejnej 
komunikácie.   

ŽST Rybany, príp 
Chynorany   

 
 
 
 
Žel. 
tarť 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Trstená nie Zvýšené nástupištia, 

neupravená 
staničná budova výpravca / 20 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0435392262 

Tvrdošín nie Zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova výpravca / 20 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0435322104 

K
ra
ľo

va
ny

 T
rs

te
ná

 

Krásna Hôrka nie Zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova  - Tvrdošín, príp. 

Nižná  - 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 
Nižná nie Zvýšené nástupištia, 

neupravená 
staničná budova výpravca / 20 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0435381271 

Podbieľ nie Zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova výpravca / 20 min počas VDS Nižná, 

príp. Dlhá n. Oravou 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0435381348 

Krivá nie Zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova  - 

Podbiel (počas VDS 
Nižná), príp. Dlhá n. 

Oravou 
 - 

Dlhá nad Oravou nie Zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova výpravca / 20 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0435894255 

Sedliacká Dubová nie Zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova  - 

Dlhá n. Oravou, 
príp. Oravský 

Podzámok 
 - 

Horná Lehota nie Zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova  - 

Dlhá n. Oravou, 
príp. Oravský 

Podzámok 
 - 

Zastávka –  Oravský 
Podzámok 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  
 - 

Dlhá n. Oravou, 
príp. Oravský 

Podzámok 
 - 

NŽST Oravský 
Podzámok 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  

výpravca / 20 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0435893120 

NŽST Medzibrodie nad 
Oravou 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  

výpravca / 20 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0435893590 

K
ra
ľo

va
ny

 T
rs

te
ná

 

Zastávka – Bziny Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  

 - 
Medzibrodie n. 

Oravou, príp. Dolný 
Kubín 

 - 
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1 2 3 4 5 6 7 
Zastávka – Mokraď Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
  

 - 
Medzibrodie n. 

Oravou, príp. Dolný 
Kubín 

 - 

ŽST Dolný Kubín Z obmedzením Z haly na nástupištia 
je jeden 10 cm. 
schodík výpravca / 20 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0432296815 

Zastávka – Dolný Kubín Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  
 - Dolný Kubín, príp. 

Párnica  - 

Zastávka - Veličná Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

  
 - Dolný Kubín, príp. 

Párnica  - 

Zastávka - Istebné Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

Nefunkčný výťah, 
zvýšené nástupištia, 
neupravená 
staničná budova... 

 - Dolný Kubín, príp. 
Párnica  - 

NŽST Párnica Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

výpravca / 20 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0435892231 

K
ra
ľo

va
ny

 T
rs

te
ná

 

Zastávka  Kraľovany nie zvýšené nástupištia, 
bez  budovy 
zastávky 

 - Párnica, príp. 
Kraľovany  - 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Žilina os. st. Úrovňový prístup z   nástupišťa - inform. kancelária / 30 

min  - inf. kancelária, 
0412295154 

Žilina -Záriečie Úrovňový prístup z   nástupišťa    - Žilina, príp. Bytčica  - 
Žilina- Solinky Úrovňový prístup z   nástupišťa    - Žilina, príp. Bytčica  - 
Bytčica Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru   
Sťažený prístup - 
nástupište Tischer – 
betónový obrubník + 
sypaný materiál 

výpravca / 20 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0412292462 

Lietavská Lúčka Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru   

Sťažený prístup - 
nástupište Tischer – 
betónový obrubník + 
sypaný materiál 

výpravca / 20 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0412292582 

Porúbka – zas. Nie Nie je prístup cez 
manipulačnú koľaj  - Liet. Lúčka, príp. 

Rajec  - 

Poluvsie – zas. Nie Schodík na 
 nástupište .  - Liet. Lúčka, príp. 

Rajec  - 

Rajecké Teplice  -
zastávka 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru   

  
 - Liet. Lúčka, príp. 

Rajec     - 

Konská pri Rajci – 
zastávka 

Nie Nie je prístup cez 
manipulačnú koľaj  - Liet. Lúčka, príp. 

Rajec  - 

Ži
lin

a 
- R

aj
ec

 

Zbyňov  zastávka Úrovňový prístup z komunikácie   
 - Liet. Lúčka, príp. 

Rajec     - 



 36 

1 2 3 4 5 6 7 
Kľače  - zastávka Úrovňový prístup z komunikácie   

 - Liet. Lúčka, príp. 
Rajec    - 

Ži
lin

a 
- R

aj
ec

 

Rajec Nie Neupravená 
staničná budova, 
zvýšené nástupište výpravca / 20 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0412292462 

 
Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
  ŽST Trnava   Trnava predmestie - 

zastávka 
nie Prístupový chodník 

ku zastávke vedie 
cez koľaje vlečky 
bez vybudovania 
prechodového 
mostíka 

      

ŽST Šelpice Z priestoru vedľa staničnej 
 budovy cez prechodové mostíky 
a sypané peróny 

    ŽST Trnava   

Klčovany – zastávka Z prístupovej komunikácie na perón 
vybudovaný z platní typu SOUNDAP 

    ŽST Trnava   

ŽST Boleráz Z priestoru vedľa staničnej budovy cez 
prechodové mostíky a sypané peróny 

    ŽST Trnava   

Bíňovce - zastávka Z prístupovej komunikácie na perón 
vybudovaný z platní typu SOUNDAP 

  
  

ŽST Trnava 
  

Tr
na

va
 - 

Kú
ty

 

ŽST Smolenice Z priestoru vedľa staničnej budovy cez 
prechodové mostíky a jednostranné 
obrubníkové peróny 

  

  ŽST Jablonica   
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1 2 3 4 5 6 7 
Buková - zastávka Z prístupovej komunikácie na sypaný 

perón 
  

  ŽST Jablonica   
Cerová Lieskové – 
zastávka 

Z prístupovej komunikácie na perón 
vybudovaný z platní typu SOUNDAP 

  
  ŽST Jablonica   

ŽST Jablonica Z priestoru vedľa staničnej budovy cez 
prechodové mostíky a sypané peróny 

  

výpravca / 15 min.   

Dopr. kancelária, 
výpravca, 
0332295855 

ŽST Senica Z priestoru vedľa staničnej budovy cez 
prechodové mostíky a jednostranné 
obrubníkové peróny 

  

  ŽST Jablonica   
Výhybňa Šajdíkové 
Humence 

Z priestoru vedľa staničnej budovy cez 
prechodové mostíky na nástupištia 
z betónových platní typu SOUNDAP 

  

  ŽST Jablonica   
Borský Mikuláš - 
zastávka 

Z prístupovej komunikácie na sypaný 
perón 

  
  ŽST Kúty   

ŽST Šaštín Stráže Z priestoru spred staničnej budovy cez 
prechodové mostíky na obrubníkové 
peróny zo zámkovej dlažby 

  

  ŽST Kúty   

Tr
na

va
 - 

Kú
ty

 

Kuklov - zastávka Z prístupovej komunikácie na sypaný 
perón 

  
  ŽST Kúty   
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / čas 
v min. pred odchodom 
vlaku, kedy musí 
ZPO/OZP prísť na ŽST 
(zast), ak vyžaduje 
pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
uveďte najbližšie 
stanice s určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 
ohlasuje ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
zastávka Brodno nie je umožnený nevhodná prístupová 

cesta z obce – 
zarastený chodník 

 - Žilina, príp. Kys. Nové 
Mesto  - 

zastávka Rudina Úrovňový prístup  z predstaničného 
priestoru 

  
 - Žilina, príp. Kys. Nové 

Mesto  - 

Kysucké Nové Mesto Úrovňový prístup  z predstaničného 
priestoru 

- 
výpravca / 20 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0412292122 
zastávka Ochodnica Úrovňový prístup  z predstaničného 

priestoru 
  

 - Kys. Nové Mesto, príp. 
Krásno n. Kysucou  - 

zastávka Dunajov Úrovňový prístup  z predstaničného 
priestoru 

  
 - Kys. Nové Mesto, príp. 

Krásno n. Kysucou  - 

Krásno nad Kysucou nie je umožnený, stanica momentálne vo 
výstavbe 

chýba  výťah, 
neupravená staničná 
budova, po ukončení 
výlukových prác 
a namontovaný výťahu 
prístup bude 
umožnený 

výpravca / 15min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0412296455 

Zastávka Oščadnica Úrovňový prístup  z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Krásno n. Kysucou, 

príp. Čadca  - 

Zastávka Čadca mesto Úrovňový prístup  z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Krásno n. Kysucou, 

príp. Čadca  - 

Čadca Úrovňový prístup  z predstaničného 
priestoru 

- 
výpravca vonk. / 20 min  -  

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0412296333 

Žl
in

a 
– 
Č

ad
ca

 š
t.h

r. 
(C

Z)
 

Zastávka Svrčinovec  
zastávka 

Úrovňový prístup  z predstaničného 
priestoru 

-  - Čadca  - 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Zastávka Svrčinovec Úrovňový prístup z predstaničného 

priestoru 
- 

 - Čadca, príp. Čierne 
pri Čadci  - 

Dopravňa Čierne pri 
Čadci 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
dozorca dopravne / 10 

min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0412296333 

Zastávka Čierne pri 
Čadci zastávka 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Čierne pri Čadci, 

príp. Skalité  - 

Zastávka Čierne - 
Polesie 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Čierne pri Čadci, 

príp. Skalité  - 

Zastávka Skalité 
zastávka 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Čierne pri Čadci, 

príp. Skalité  - 

NŽST Skalité Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
výpravca / 10 min  - 

Dop. kancelária - 
výpravca, 

0414376123 
Zastávka Skalité pod 
Poľanou 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Skalité  - 

Zastávka Skalité – 
Kudlov 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

 - Skalité  - 

Č
ad

ca
 –

 Z
w

ar
do
ň 

PL
 

Zastávka Skalité – 
Serafínov 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Skalité  - 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Zastávka Čadca 
zastávka 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Čadca, príp. 

Turzovka  - 

Dopravňa Raková Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Čadca, príp. 

Turzovka  - 

Zastávka Staškov 
zastávka 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Čadca, príp. 

Turzovka  - 

Dopravňa Staškov Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Čadca, príp. 

Turzovka  - 

Zastávka Podvysoká Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Čadca, príp. 

Turzovka  - 

NŽST Turzovka Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

výpravca / 10 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0414352373 

Zastávka Turzovka 
zastávka 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Turzovka  - 

Dopravňa Vysoká nad 
Kysucou 

Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 

závorár / 10 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0414352373 

Zastávka Nižný Kelčov Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Turzovka  - 

Č
ad

ca
 - 

M
ak

ov
 

Dopravňa Makov Úrovňový prístup z predstaničného 
priestoru 

- 
 - Turzovka  - 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Púchov závody nie Strmá 

a nespevnená 
prístupová cesta 

 - Púchov, príp. Lúky 
pod Makytou  - 

Púchov zastávka nie Strmá 
a nespevnená 

prístupová cesta 
 - Púchov, príp. Lúky 

pod Makytou  - 

Dohňany nie Strmá 
a nespevnená 

prístupová cesta 
 - Púchov, príp. Lúky 

pod Makytou  - 

Záriečie nie Strmá 
a nespevnená 

prístupová cesta 
 - Púchov, príp. Lúky 

pod Makytou  - 

Lúky pod Makytou áno   

výpravca / 15 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0424691586 

Lysá pod Makytou nie Strmá 
a nespevnená 

prístupová cesta 
 - Lúky pod Makytou  - 

Pú
ch

ov
 - 

H
or

ní
 L

id
eč

 

Strelenka nie Strmá 
a nespevnená 

prístupová cesta 
 - Lúky pod Makytou  - 

 



 42 

Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Komárno závody nie zvýšené nástupištia,       

Nová Stráž nie sypané nástupištia,   Komárno   

Zlatná na Ostrove nie zvýšené nástupištia,   Komárno   

Horná Zlatná nie sypané nástupištia,   Komárno   
Okoličná na Ostrove nie sypané nástupištia,   Komárno   

Zemianska Oľča nie zvýšené nástupištia,   Komárno   
Bodza nie sypané nástupištia,   Komárno   
Veľký Meder nie zvýšené nástupištia,   Komárno   
Okoč nie sypané nástupištia,   Komárno   
Dolný Štál nie sypané nástupištia,   Komárno   
Dolný Bar nie sypané nástupištia,   Komárno   
Kútniky nie sypané nástupištia,   Komárno   
Dunajská Streda nie zvýšené nástupištia, 

  

Komárno 
Bratislava Nové 

Mesto   
Veľké Blahovo nie sypané nástupištia, 

  
Bratislava Nové 
Mesto   

Orechová Potôň nie sypané nástupištia, 
  

Bratislava Nové 
Mesto   

Michal na Ostrove nie sypané nástupištia, 
  

Bratislava Nové 
Mesto   

K
om

ár
no

 –
 B

ra
tis

la
va

 N
ov

é 
M

es
to

 

Lehnice nie sypané nástupištia, 

  
Bratislava Nové 
Mesto   
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1 2 3 4 5 6 7 
Malá Paka nie sypané nástupištia, 

  
Bratislava Nové 
Mesto   

Veľká Paka nie sypané nástupištia, 
  

Bratislava Nové 
Mesto   

Kvetoslavov nie zvýšené nástupištia, 
  

Bratislava Nové 
Mesto   

Kvetoslavov zastávka nie sypané nástupištia, 
  

Bratislava Nové 
Mesto   

Miloslavov zastávka nie sypané nástupištia, 
  

Bratislava Nové 
Mesto   

Nové Košariská nie sypané nástupištia, 
  

Bratislava Nové 
Mesto   

Rovinka nie sypané nástupištia, 
  

Bratislava Nové 
Mesto   

K
om

ár
no

 –
 B

ra
tis

la
va

 N
ov

é 
M

es
to

 

Podunajské Biskupice nie zvýšené nástupištia, 
  

Bratislava Nové 
Mesto   

 
Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Nespevnený prístup 

na nástupište 
  ŽST Kúty   Gbely zastávka              nie  

Nespevnený povrch 
nástupišťa 

      

Nespevnený prístup 
na nástupište, 

  ŽST Kúty   

K
út

y 
- S

ka
lic

a 

Gbely              nie 

Nespevnený povrch 
nástupišťa 
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1 2 3 4 5 6 7 
Kopčany zastávka               nie Nespevnený prístup 

na nástupište 
  ŽST Kúty   

Holíč              Áno     ŽST Kúty   
Kátov zastávka               nie Nespevnený prístup 

na nástupište 
  

ŽST Kúty 

  

K
út

y 
- S

ka
lic

a 

Skalica               nie    Nespevnený prístup 
na nástupište, 

  

ŽST Kúty 

  
 
Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Šurany zastávka nie Zvýšené 

a neupravené 
nástupištia, sypané 

  ŽST Šurany   

H
ro

ns
ká

 D
úb

ra
va

 
- P

al
ár

ik
ov

o 

Šurany nie Zvýšené 
a neupravené 
nástupištia, sypané 

výpravca / 20 min.   Dopr. kancelária, 
výpravca 

0352296711, 
0352296715 
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Žel. 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 
k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 
prístupe ZPO/OZP / 
čas v min. pred 
odchodom vlaku, 
kedy musí ZPO/OZP 
prísť na ŽST (zast), 
ak vyžaduje pomoc 

Ak nie je 
zamestnanec 
určený, uveďte 
najbližšie stanice s 
určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane 
tlf. čísla), kde sa 
ohlasuje 
ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Zastávka Priekopa Prístup je bezbariérový. Každá traťová 

koľaj má vyvýšenú nástupiskovú 
hranu. Medzi nástupišťami je jeden 
úrovňový prechod (= priecestie) na 
začiatku nástupíšť. 

  

 - Vrútky, príp. Martin  - 

Prístup do vestibulu 
je obmedzený 
z obidvoch strán 
schodami. Prístup 
k vlakom zo 
zastrešeného 
nástuzpišťa je 
obmedzený 
schodom. 

Vr
út

ky
 - 

Zv
ol

en
 

NŽST Martin nie 

Nástupištia sú 
sypané, spojené 
úrovňovými 
prechodmi, kde 
hrana nástupišťa 
tvorí vždy schod. 
Toto tvorí veľkú 
prekážku aj pre 
mobilných ľudí 
s palicou, či barlou 
a pre starých ľudí aj 
bez palice. 

výpravca / 30 min  - 
Dop. kancelária - 

výpravca, 
0432296615 
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Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 

k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký je 

dôvod 
Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 

Čierna nad Tisou áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*z verejného priestranstva 
nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

bezbariérový prístup na 
nástupištia – bez 

pomoci 
- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Čierna nad Tisou 
zastávka  z nie 

terénna nerovnosť, nie je 
úrovňový prístup na 
nástupištia 

- ŽST Čierna nad 
Tisou - 

Biel  z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie - - - - 

Dobrá áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 

* nie je bezbariérový 
prístup do čakárne  

ŽST Čierna nad 
Tisou 

bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Pribeník áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 

*z verejného priestranstva 
nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 

ŽST Čierna nad 
Tisou 

bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Veľký Horeš áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov a nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- 
ŽST Čierna nad 

Tisou 

ŽST Michaľany 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Somotor  z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty* 

*nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov a nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne  

- 
ŽST Čierna nad 

Tisou 

ŽST Michaľany 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Streda nad 
Bodrogom 

áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov a nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- 
ŽST Čierna nad 

Tisou 

ŽST Michaľany 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Č
ie

rn
a 

na
d 

Ti
so

u 
– 

K
oš

ic
e 

Borša  z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty* 

*nie je bezbariérový prístup 
do čakárne - - - 
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Slovenské Nové 
Mesto 

áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty * 

*nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov a nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- 
ŽST Čierna nad 

Tisou 

ŽST Michaľany 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188  

Čerhov z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty - - 

ŽST Čierna nad 
Tisou 

ŽST Michaľany 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Michaľany áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru - 

bezbariérový prístup na 
nástupištia – bez 

pomoci 
- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Kuzmice áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru - - ŽST Michaľany 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Kalša z áno, úrovňový prístup iba ku 
traťovej koľaji č.1 (smer Č. n/T) 

k nástupišťu pri traťovej 
koľaji č.2  (smer Ke) nie je 
úrovňový prístup 
(prechodová lávka) 

- ŽST Košice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Slanec áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov a nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- ŽST Košice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Ruskov nie 
nie je bezbariérový prístup 
na nástupište a do čakárne 
(podchod a schody) 

- ŽST Košice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Bohdanovce z nie 
nie je úrovňový prístup na 
nástupištia (podchod 
a schody) 

- ŽST Košice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Vyšná Myšľa z áno, úrovňový prístup iba ku 
traťovej koľaji č.1 (smer Č. n/T) 

k nástupišťu pri traťovej 
koľaji č.2  (smer Ke) nie je 
úrovňový prístup (schody) 

- ŽST Košice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Č
ie

rn
a 

na
d 

Ti
so

u 
– 

K
oš

ic
e 

Nižná Myšľa áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov a nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- ŽST Košice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Krásna nad 
Hornádom 

áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov a nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- ŽST Košice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Košice predmestie 
z 

áno, úrovňový prístup ku 
traťovým koľajam s nástupištnou 
hranou cez cestnú komunikáciu 
železničného priecestia   

- - 
ŽST Košice 

bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Košice 

áno, úrovňový prístup 
batožinovým 
tunelom smerom ku koncu 
nástupíšť na jednotlivé 
nástupištia 

- 
bezbariérový prístup na 

nástupištia – bez 
pomoci 

- 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 
 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 

k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 
Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa ohlasuje 

ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 

Medzilaborce 
mesto  z nie  

nie je úrovňový prístup z 
príchodovej cesty na 
nástupište 

- ŽST Medzilaborce 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 

Medzilaborce 
úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru k 1. 
nástupišťu 

k ostatným nie je 
bezpečný úrovňový 
prístup pre pohyb vozíkov 

- 

ŽST Prešov1 

ŽST Humenné 
bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 

nástup s vozíkom je 
nutné ohlásiť vždy 

(KC → ORD) 

Krásny Brod  z nie terénna nerovnosť, 
prístup na nástupište - ŽST Medzilaborce 

(bez pomoci) 
Kontaktné centrum ZSSK 

Slovensko 18188 

Monastyr  z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Sukov  z nie 
prístupová cesta nie je nie 
je upravená pre pohyb 
vozíkov 

- 

bezbariérová ŽST 
Medzilaborce a 

ŽST Radvaň n/ Lab. 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 

M
ed

zi
la

bo
rc

e 
– 

M
ic

ha
ľa

ny
 

Vyšné Čabiny  z nie nástupište nie je 
upravené pre pohyb 

- bezbariérová ŽST 
Medzilaborce a 

Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 
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vozíkov ŽST Radvaň n/ Lab. 
(bez pomoci) 

Nižné Čabiny  z nie 
nástupište nie je 
upravené pre pohyb 
vozíkov 

- 

bezbariérová ŽST 
Medzilaborce a 

ŽST Radvaň n/ Lab. 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Volica  z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

bezbariérová ŽST 
Radvaň n/ Lab. 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
Radvaň nad 
Laborcom 

áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie* - - ŽST Prešov1 Kontaktné centrum ZSSK 

Slovensko 18188 

Hrabovec nad 
Laborcom z nie 

nástupište nie je vhodné 
pre pohyb vozíkov  
nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

- 

bezbariérová ŽST 
Radvaň n/L. a 
ŽST Humenné 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Zbudské  Dlhé  z nie 
terénna nerovnosť, nie je 
úrovňový prístup na 
nástupište  

- 

bezbariérová ŽST 
Radvaň n/L. a 
ŽST Humenné 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

1 2 3 4 5 6 7 

Koškovce nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, nevhodné 

pre pohyb vozíkov, nie je 
bezbariérový prístup do 

čakárne 

- 

ŽST Prešov1 

ŽST Humenné 
bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum  
ZSSK Slovensko 18188 

Hankovce  z nie nástupište nie je vhodné 
pre pohyb vozíkov - 

bezbariérová ŽST 
Radvaň n/L. a 
ŽST Humenné 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 18188 

Ľubiša  z nie nástupište nie je vhodné 
pre pohyb vozíkov - 

bezbariérová ŽST 
Radvaň n/L. a 
ŽST Humenné 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 18188 

Udavské 
áno, z nástupišťa pri 1. koľaji, 
úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie 

ďalšie nástupište 
nevhodné pre pohyb 

vozíkov 
- 

ŽST Prešov1 

ŽST Humenné 
bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 18188 

nástup s vozíkom je 
nutné ohlásiť vždy 

(KC → ORD) 

M
ed

zi
la

bo
rc

e 
– 

M
ic

ha
ľa

ny
 

Kochanovce z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Humenné mesto z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Humenné 
bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Humenné áno , úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru - - - 

ZSSK Slovensko -
Kontaktné centrum 

18188 alebo 
Zákaznícke centrum 

v ŽST Humenné 

Brekov z áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Humenné 
bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 18188 

Strážske nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, nevhodné 

pre pohyb vozíkov, 
bezbariérový prístup do 
čakárne len zo strany od 

koľajiska 

- 

ŽST Prešov1 

ŽST Michalovce 
bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum  
ZSSK Slovensko 18188 

Pusté Čemerné  z áno, úrovňový prístup  - - - 
Kontaktné centrum 
 ZSSK Slovensko 

18188 

 

Naciná Ves  z áno, úrovňový prístup  - - - Kontaktné centrum  
ZSSK Slovensko 18188 

1 2 3 4 5 6 7 

Petrovce 
nad Laborcom nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, nevhodné 
pre pohyb vozíkov, nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- 

ŽST Prešov1 

ŽST Michalovce 
bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 

Michalovce áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Michalovce  
zastávka  z áno, úrovňový prístup - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

M
ed

zi
la

bo
rc

e 
– 

M
ic

ha
ľa

ny
 

Laškovce  z nie nie je úrovňový prístup na 
nástupište - 

ŽST Prešov1 

ŽST Michalovce 
bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Bánovce nad 
Ondavou nie 

zvýšené (sypané) 
nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov, neupravená 
staničná budova   

- ŽST Michalovce 

ŽST Trebišov 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Trebišov nie  

neupravená staničná 
budova, terénna 
nerovnosť, potrebná 
úprava terajšieho 
úrovňového prístupu 
z predstaničného 
priestoru 

výpravca - určí 
dopravného 

zamestnanca 
- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko - 

18188, 
DK  ŽST Trebišov 

Úpor áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nástupištia nie sú 
upravené 
 pre pohyb vozíkov 

- ŽST Trebišov 

ŽST Michaľany 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Stanča  z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty -    

Veľaty  z nie  neupravená prístupová 
cesta k nástupišťu 

 ŽST Trebišov 

ŽST Michaľany  

M
ed

zi
la

bo
rc

e 
– 

M
ic

ha
ľa

ny
 

Lastovce  z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty -    

Čeľovce  áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

bezbariérový prístup 
na nástupište – bez 

pomoci 

Kontaktné centrum  
ZSSK Slovensko 

18188 

Tr
eb

iš
ov

 –
 

Č
er

ve
ný

 D
vo

r 

Červený Dvor nemá výpravné oprávnenie v osobnej doprave 

 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 

k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 
Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa ohlasuje 

ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 
Maťovce nemá výpravné oprávnenie v osobnej doprave 

M
ať

ov
ce

– 
B

án
ov

ce
 

na
d 

O
nd

av
ou

 

Veľké Kapušany áno, úrovňový prístup na 
nástupištia* 

* neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

- ŽST Michalovce 

ŽST Trebišov 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Veľké Kapušany 
zastávka z 

áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty - - - - 

Krišovská Liesková  
z 

áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty - - - - 

Vojany áno, úrovňový prístup na 
nástupištia* 

* neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

- ŽST Michalovce 

ŽST Trebišov 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Drahňov áno, úrovňový prístup na 
nástupištia* 

*zvýšené (sypané) 
nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov, neupravená 
staničná budova  

- ŽST Michalovce 

ŽST Trebišov 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Budkovce áno, úrovňový prístup na 
nástupištia* 

*zvýšené (sypané) 
nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov, neupravená 
staničná budova 

- ŽST Michalovce 

ŽST Trebišov 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Dúbravka  z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty 

*sypané nástupište nie je 
upravené pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Michalovce 

ŽST Trebišov - 

 

Hatalov áno, úrovňový prístup na 
nástupištia* 

*zvýšené (sypané) 
nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov, neupravená 
staničná budova 

- ŽST Michalovce 

ŽST Trebišov 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

 
 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM osôb 

k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 
Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je zamestnanec 
určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 

Hažín nad 
Cirochou  z nie 

terénna nerovnosť, nie je 
úrovňový prístup na 
nástupište 

- 
ŽST Humenné 
bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Vranov nad Topľou – Trebišov osobná doprava t.č. zastavená 
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Kamenica nad 
Cirochou nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, nevhodné 
pre pohyb vozíkov, nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- 

ŽST Prešov1 

ŽST Humenné 
bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Kamenica nad 
Cirochou Dvor  z 

áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Modra nad 
Cirochou z 

áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Dlhé nad 
Cirochou nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, nevhodné 
pre pohyb vozíkov, nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- 

ŽST Prešov1 

ŽST Humenné 
bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Dlhé nad Cirochou 
obec  z 

áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Belá nad Cirochou  
z nie 

nástupište nie je vhodné 
pre pohyb vozíkov, nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- 
bezbariérová  

ŽST Humenné 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Snina predmestie  
z 

áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie 

 nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

bezbariérová   
ŽST Humenné 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Snina mesto  z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Snina nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, nevhodné 
pre pohyb vozíkov, 
bezbariérový prístup do 
čakárne len zo strany od 
koľajiska 

- 

ŽST Prešov1 

ŽST Humenné 
bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Stakčín áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 ŽST Prešov1 

ŽST Humenné 
bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 
Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je zamestnanec 
určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

1 2 3 4 5 6 7 

Bardejov 
áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 
k 1. nástupišťu 

k ostatným nie je 
úrovňový prístup - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
nástup s vozíkom je 

nutné ohlásiť vždy 
(KC → ORD)  

Kľušov  z nie nástupište nie je vhodné 
pre pohyb vozíkov - 

bezbariérová ŽST 
Bardejov 

(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Šiba  z nie 
nie je úrovňový prístup na 
nástupište - neupravený 
chodník  z obce 

- 
bezbariérová ŽST 

Bardejov 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Hertník  z nie 
*nástupište a ostatné 
plochy nie sú upravené 
pre pohyb vozíkov 

- 
bezbariérová ŽST 

Bardejov 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Bartošovce  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - 

bezbariérová ŽST 
Bardejov 

(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Vaniškovce  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

bezbariérová ŽST 
Bardejov 

(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Raslavice nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, nevhodné 
pre pohyb vozíkov, nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Demjata obec  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

bezbariérová ŽST 
Bardejov 

(bez pomoci) 
ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Demjata zastávka  z nie nie je úrovňový prístup na 
nástupište  - 

bezbariérová ŽST 
Bardejov 

(bez pomoci) 
ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Tulčík  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie  - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188  

Fulianka  z. áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 
Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Ťahanovce  z 

áno, úrovňový prístup ku 
traťovým koľajam 
s nástupištnou hranou cez 
cestnú 
komunikáciu železničného 
priecestia   

- - 
ŽST Košice   

bezbariérová              
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Kostoľany nad 
Hornádom 

úrovňový prístup cez 
priechodové mostíky ku 
koľajam nepárnej skupiny 
koľají s nástupištnou hranou   

z párnej skupiny koľají – 
na nástupište nie je 
umožnený úrovňový 
prístup  

- 
ŽST Košice   

bezbariérová              
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Trebejov  z áno, úrovňový prístup 
k nástupištnej hrane  - - 

ŽST Košice   
bezbariérová              
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Kysak áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - 

ŽST Košice   
bezbariérová              
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Veľká Lodina  z áno, úrovňový prístup 
k nástupištnej hrane  - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Malá Lodina áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Ružín  z áno, úrovňový prístup 
k nástupištnej hrane  - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Margecany zastávka úrovňový prístup len k 1. koľaji nie je prístupová cesta 
k perónu 2. koľaje - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Margecany áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

 *z verejného 
priestranstva nie je 
bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Kluknava  z úrovňový prístup len k 1. koľaji schody k perónu pri 2. 
koľaji - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Richnava  z úrovňový prístup len k 2. koľaji schody k perónu pri 1. 
koľaji                 - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Krompachy áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Spišské Vlachy áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Olcnava  z úrovňový prístup len k 1. koľaji nie je prístupová cesta 
k perónu 2. koľaje - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Vítkovce  z úrovňový prístup len k 2. koľaji schody k perónu pri 1. 
koľaji                              - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Chrasť nad Hornádom  
z 

áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru  - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Matejovce nad 
Hornádom z úrovňový prístup len k 1. koľaji schody k perónu pri 2. 

koľaji - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Markušovce áno, úrovňový prístup - - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Teplička nad 
Hornádom  z úrovňový prístup len k 1. koľaji nie je prístupová cesta 

k perónu 2. koľaje - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Spišská Nová Ves áno, úrovňový prístup na 
nástupištia* 

* neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

- ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Smižany  z áno, úrovňový prístup  - - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Spišské Tomášovce  z áno, úrovňový prístup  - - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Letanovce  z úrovňový prístup len k 2. koľaji schody k perónu pri 1. 
koľaji - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Vydrník áno, úrovňový prístup - - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Spišský Štiavnik  z úrovňový prístup len k 2. koľaji schody k perónu pri 1. 
koľaji - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Gánovce  z nie 

vyvýšené nástupištia, 
prístup pevným 
schodišťom od cestného 
podjazdu 

- ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Poprad-Tatry áno, výťahy a eskalátory  - robotník v doprave, 
výhybkár - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Svit nie 

vyvýšené nástupištia, 
prístup pevným 
schodišťom z podchodu, 
neupravená staničná 
budova 

- ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Lučivná  z áno, úrovňový prístup z 
príchodovej cesty - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Štrba zastávka  z áno, úrovňový prístup z 
príchodovej cesty - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Štrba áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

* neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
a nástupište OZ nie je 
bezbariérový prístup), 

  pri prestupovaní na OZ 
je potrebné obísť po 
ceste cca-300m. 

- ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

**Hranica OR Košice je v ŽST Štrba 
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Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Čirč  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Orlov  z nie nástupište nie je vhodné 
pre pohyb vozíkov - ŽST Prešov1 

ŽST Plaveč 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Plaveč áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - výpravca - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
0512294111 
0512294115 

Ľubotín  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Prešov1 

ŽST Plaveč 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Ďurková  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Pusté Pole áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Krivany  z nie z obce vedú k zastávke 
schody - ŽST Prešov1 

ŽST Plaveč 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Lipany áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Rožkovany  z áno, úrovňový prístup z cesty - - - 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Červenica  z áno, úrovňový prístup z cesty - - - 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Pečovská Nová Ves  z nie 
prístupová cesta na 

nástupište nie je vhodná 
pre pohyb vozíkov 

- 
Lipany, Sabinov 

(bez pomoci) 
ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Sabinov áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Orkucany  z nie nástupište nie je vhodné 
pre pohyb vozíkov - 

Sabinov, Veľký Šariš 
(bez pomoci) 
ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Šarišské Michaľany  z áno, úrovňový prístup z cesty - - - 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Veľký Šariš áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Prešov mesto  z áno, úrovňový prístup z cesty - - - 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Prešov 

1. nástupište – úrovňový 
prístup z cesty 
2. a 3. nástupište – plošiny pre 
imobilných cestujúcich, 
úrovňový prechod na konci 
nástupíšť  

- robotník v doprave, 
vonkajší výpravca - 

ZSSK Slovensko - 
Kontaktné centrum 
18188, Zákaznícke 

centrum ZSSK 
Slovensko v ŽST 

Prešov, os. pokladňa 
ŽST Prešov 

Haniska pri Prešove  z áno, úrovňový prístup z cesty - - - 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Kendice  z 
áno, úrovňový prístup 
k nástupišťu z cestnej 
komunikácie  

- - - 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

 

Drienovská Nová Ves áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Drienovská Nová Ves 
z 

áno, úrovňový prístup 
k nástupištnej hrane z cestnej 
komunikácie 

- - ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Ličartovce 
áno, úrovňový prístup 
k nástupištnej hrane z cestnej 
komunikácie 

- - ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Obišovce z  
áno, úrovňový prístup 
k nástupištnej hrane z cestnej 
komunikácie 

- - ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

 

 

 

 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Nižný Hrabovec nie zvýšené nástupište bez 
úrovňového prechodu - 

ŽST Prešov1 

bezbariérová ŽST 
Humenné alebo ŽST 

Michalovce (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Hencovce  z nie sypané nástupište bez 
hrany - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Vranovské Dlhé  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Vranov nad Topľou nie 

nástupište nerovné s 
hranami, nevhodné pre 
pohyb vozíkov, 
neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

- 

ŽST Prešov1 

bezbariérová ŽST 
Humenné alebo ŽST 

Michalovce (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Komárany  z nie  
nie je prístup 
k nástupišťu, 
nespevnené plochy  

- ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Soľ  z nie  
sypané nástupište, nie 
je upravené pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Hlinné  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Čierne nad Topľou 
áno, nástupištia z panelov, 
príchod k nástupištiam cez 
priechody v úrovni koľaje   

* neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

- ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Bystré  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Hanušovce nad 
Topľou nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne  

- ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Hanušovce nad Topľou 
obec  z 

áno, nástupište  betónové s 
hranou, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Pavlovce  z nie 

nástupište nerovné, 
nespevnené, nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Nemcovce áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru  

neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

- ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

Lada nie nie je úrovňový prístup 
na nástupište - ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Kapušany pri 
Prešove nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne a ku koľajisku 

- ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 
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 Šarišské Lúky áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru  

neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

- ŽST Prešov1 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

 

 

 

Žel. stanica (zastávka) Je v súčasnosti technicky umožnený 
prístup PRM osôb k vlaku (ako) 

Ak nie je 
možnosť 

aký je 
dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Spišská Nová Ves – Levoča osobná doprava t.č. zastavená    

Levoča áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

 

 

 

 

 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Spišské Podhradie áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Katúň  z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Sp
iš

sk
é 

Vl
ac

hy
 –

 
Sp

iš
sk

é 
Po

dh
ra

di
e 

Bystrany na Spiši  z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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 Spišské Vlachy mesto  
z 

áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
 
 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 
pomoc pri prístupe 

ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Barca nie 
zvýšené ostrovné 
nástupište , na nástupište 
nie je úrovňový prístup  

- ŽST Košice Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 

Haniska pri 
Košiciach 

áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - vonkajší výpravca - 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko - 18188, 

DK  ŽST Haniska pri 
Košiciach 

Hutníky z nie -  ŽST Haniska pri Košiciach  

Veľká Ida nie 

na nástupište ku koľaj č.1. 
a 2 nie je úrovňový prístup,  
pri  koľaji č.4 nie je 
upravené nástupište pre 
pohyb vozíkov 

- ŽST Haniska pri Košiciach Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 

Cestice  z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty - - - - 

Čečejovce nie 
nefunkčný podchod, 
zvýšené ostrovné 
nástupište 

 ŽST Turňa nad Bodvou 
ŽST Košice 

 

Mokrance  z áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru  - - - - 

Moldava nad Bodvou áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru  - 

 ŽST Turňa nad Bodvou 
ŽST Košice 

 

Drienovec  z 
smer Plešivec : úrovňový prístup 
od príchodovej cesty 
smer Košice : nie 

nefunkčný podchod 
k druhému nástupišťu ku 
vlakom smer Košice 

- ŽST Turňa nad Bodvou  

Turňa nad Bodvou 
len pri koľaji č.4 úrovňovým 
prístupom z predstaničného 
priestoru 

pri ostatných koľajach 
vyvýšené  obrubníkové 
obojstranné  nástupištia 

- ŽST Turňa nad Bodvou Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 18188 

K
oš

ic
e 

– 
Pl

eš
iv

ec
 

Dvorníky Zádiel  z áno, úrovňový prístup od 
príchodovej cesty - - - - 
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Hrhov 
len pri koľaji č.1 úrovňovým 
prístupom z predstaničného 
priestoru 

pri koľaji č.2 vyvýšené 
jednostranné  obrubníkové 
nástupište 

 ŽST Turňa nad Bodvou 
ŽST Rožňava 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 18188 

Jablonov nad Turňou nie vyvýšené jednostranné 
obrubníkové nástupištia  - ŽST Turňa nad Bodvou 

ŽST Rožňava 
Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 18188 

Lipovník áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

*sypané nástupište nie je 
upravené pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Rožňava Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 

Jovice  z terénna dostupnosť vyhovuje pre 
prístup k obom koľajam - - - - 

Rožňava 

prístup je obídením budovy a 2x 
úrovňový prechod na nástupište. 
/projekt revitalizácie žst. rieši 
centrálny prístup osôb cez 
čakáreň/ 

- bezbariérový prístup na 
nástupištia – bez pomoci - Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 18188 

Slavec Jaskyňa nie 
nefunkčný podchod, 
zvýšené ostrovné 
nástupište 

- ŽST Rožňava Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 

Vidová  z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie - - - - 

 

Plešivec áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

* neupravená staničná 
budova (z/do čakárne nie 
je bezbariérový prístup) 
nástupištia nerovné, 
nespevnené 

- ŽST Rožňava Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 

 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Valaliky z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie* 

*nástupište nie je upravené 
pre pohyb vozíkov  - 

ŽST Košice 
bezbariérová 
(bez pomoci) 

- 

Geča z nie 

zvýšené nástupište, od 
komunikácie nie je možne 
prejsť na  
vyvýšené nástupište 

- 
ŽST Košice 

bezbariérová 
(bez pomoci) 

- 

B
ar

ca
  -

 Č
aň

a 
št

. h
r. 

Čaňa áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

*nástupištia nie sú 
upravené pre pohyb 
vozíkov a nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- 
ŽST Košice 

bezbariérová 
(bez pomoci) 

Kontaktné centrum ZSSK 
Slovensko 18188 
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Gyňov z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie* 

*nástupište nie je upravené 
pre pohyb vozíkov  - - - 

Seňa z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie* 

*nástupište nie je upravené 
pre pohyb vozíkov  - - -  

Kechnec z áno, úrovňový prístup z cestnej 
komunikácie* 

*nástupište nie je upravené 
pre pohyb vozíkov - – - 

 
 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 
Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Jaklovce  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie  - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Žakarovce  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Gelnica áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Gelnica Mesto  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Gelnica  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie* 

*nespevnený úrovňový 
prístup z príchodovej 
cesty na nástupište 

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Prakovce  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Prakovce áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Helcmanovce  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

nespevnený úrovňový 
prístup z príchodovej 
cesty na nástupište 

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

M
ar

ge
ca

ny
  –

 Č
er

ve
ná

 S
ka

la
 

Mníšek nad 
Hnilcom 

áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Švedlár  z nie 
nie je úrovňový a 
nespevnený úrovňový 
prístup na zastávku 

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Švedlár áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru  - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Stará Voda  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie* 

*nespevnený úrovňový 
prístup z príchodovej 
cesty na nástupište 

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Nálepkovo  áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Tretí Hámor  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie* 

* nespevnený úrovňový 
prístup z príchodovej 
cesty na nástupište 

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Nálepkovo-Peklisko  
z 

áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie* 

*nespevnený úrovňový 
prístup z príchodovej 
cesty na nástupište 

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Hnilec   áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Sykavka  z nie 

nevyhovujúca  
prístupová cesta 
(chodník len o šírke asi 
60 cm) 

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Rakovec  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie  - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Mlynky  z nie 
terénna nerovnosť, nie 
je úrovňový prístup na 
nástupište  

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Mlynky  áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

* nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Dedinky  z  áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Stratená  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Dobšinská Ľadová 
Jaskyňa  

áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

* nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Vernár  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

nespevnený úrovňový 
prístup z príchodovej 
cesty na nástupište 

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Telgárt Penzión z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

nespevnený úrovňový 
prístup z príchodovej 
cesty na nástupište 

- 
ŽST Košice 

Bezbariérová (bez 
pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Telgárt  áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru* 

* nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - 

ŽST Košice 
Bezbariérová (bez 

pomoci) 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Gemerská Hôrka  z áno, úrovňový prístup 
z prístupovej komunikácie -    

Hucín áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

- ŽST Rožňava 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Gemerský Milhosť  z  áno, úrovňový prístup 
z prístupovej komunikácie -    

Jelšavská Teplica  z áno, úrovňový prístup 
z prístupovej komunikácie* 

*nespevnený úrovňový 
prístup na nástupište  - ŽST Rožňava 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 Pl
eš

iv
ec

 –
  M

ur
áň

 

Jelšava áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Rožňava 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Lubeník áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Rožňava 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Revúcka Lehota  z áno, úrovňový prístup 
z prístupovej komunikácie -    

Mokrá Lúka  z áno, úrovňový prístup 
z prístupovej komunikácie -    

Revúca áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Rožňava 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Muránska Dlhá Lúka  z áno, úrovňový prístup 
z prístupovej komunikácie -    

 

Muráň áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Rožňava 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
 
 
 
 

Moldava nad Bodvou – Medzev osobná doprava t.č. zastavená 

Dobšiná – Rožňava osobná doprava t.č. zastavená 

Plešivec – Slavošovce osobná doprava t.č. zastavená 

Žel. stanica (zastávka) 
Je v súčasnosti technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť aký 
je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Tatranská Lomnica – Studený Potok    

Veľká Lomnica  z úrovňový prístup - - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Veľká Lomnica Golf  z úrovňový prístup - - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Žel. stanica (zastávka) 
Je v súčasnosti technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť aký 
je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa ohlasuje 

ZPO/OZP 

Štrba – Štrbské Pleso OZ   Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 18188 

Tatranský Lieskovec áno, úrovňový prístup z 
príchodovej cesty - - ŽST Poprad-Tatry Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 18188 
 
 
 
 
 
 
 

Žel.  
trať Žel. stanica (zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 

Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa ohlasuje 

ZPO/OZP 

Hromoš  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie     

Plavnica nie 
nástupištia nerovné, 
nespevnené, nevhodné 
pre pohyb vozíkov 

- ŽST Plaveč 
ŽST Prešov1 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Chmelnica  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie     

Stará Ľubovňa áno, úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru     

Forbasy  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie     

Nižné Ružbachy  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie     

Podolínec áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

* neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

   Pl
av

eč
 –

 P
op

ra
d 

-T
at

ry
 

Toporec  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie     
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Podhorany pri 
Kežmarku z 

áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie     

Bušovce  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie     

Spišská Belá áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

* neupravená staničná 
budova (z/do čakárne 
nie je bezbariérový 
prístup) 

   

Strážky  zastávka  z nie 

zastávka je na svahu, 
prístup 
ku nástupišťu je po 
schodoch 

   

Strážky  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie     

Kežmarok  zastávka  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie     

Kežmarok áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*z verejného 
priestranstva nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

   

Huncovce  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie 

    

Studený Potok  z áno, úrovňový prístup - - ŽST Poprad-Tatry Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 18188 

Matejovce pri Poprade  
z áno, úrovňový prístup - - ŽST Poprad-Tatry Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 18188 

 

Poprad-Spišská Sobota  
z nie 

vyvýšené nástupištia, 
prístup pevným 
schodišťom z podchodu 

- ŽST Poprad-Tatry Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 18188 

 

Žel.  
trať 

Žel. stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 
Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Pekná Vyhliadka  z  áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Ta
tr

an
sk

á 
Lo

m
ni

ca
 –

   
   

St
ar

ý 
Sm

ok
ov

ec
 

Horný Smokovec  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Tatranská Lesná  z nie nie je úrovňový prístup 
na zastávku – schodmi - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Stará Lesná  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Tatranská Lomnica  áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*z verejného 
priestranstva nie je 
bezbariérový prístup do 
čakárne 

- ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 
 
 
 
 
 

Žel.  
trať Žel. stanica (zastávka) 

Je v súčasnosti technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb k vlaku (ako) 
Ak nie je možnosť aký 

je dôvod 
Zamestnanec určený 
poskytnúť pomoc pri 

prístupe ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec určený, 
najbližšie stanice s 

určeným 
zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Veľký Slavkov áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Nová Lesná  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Pod Lesom áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Dolný Smokovec  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Starý Smokovec áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 Po
pr

ad
-T

at
ry

 –
  Š

trb
sk

é 
Pl

es
o 

Nový Smokovec  z áno, úrovňový prístup  - - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Sibír  z áno, úrovňový prístup  - - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Tatranské Zruby  z áno, úrovňový prístup - - ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Tatranská Polianka áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

*nie je bezbariérový 
prístup do čakárne z 
nástupišťa 

- ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Danielov Dom  z nie nie je prístup na 
zastávku – len schodmi - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Nová Polianka  z nie 
schody, prístup možný 
len po úzkom 
nespevnenom chodníku 

- ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Vyšné Hágy áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru 

zvýšené ostrovné 
nástupište , na 
nástupište nie je 
úrovňový prístup 

- ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Popradské Pleso  z áno, úrovňový prístup 
z cestnej komunikácie - - ŽST Poprad-Tatry 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Štrbské Pleso áno, úrovňový prístup 
z predstaničného priestoru* 

* nie je bezbariérový 
prístup do čakárne z 
nástupišťa (len okolo 
celej budovy cca 300m 
- schody 

- ŽST Poprad-Tatry 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Železničná trať Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

Plešivec – 
Zvolen os. st. 

NŽST Gemerská 
Hôrka nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

-  ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Bohúňovo zast. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Výh. Čoltovo zast. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
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18188 

- II - Gemerská Panica 
zast. 

Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Gemer zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Tornaľa nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Včelince zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Výh. Štrkovec zast. nie je 
Nevyhovujúca 

prístupová cesta 
k staničnej budove 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Riečka zast. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Abovce zast. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Lenartovce nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 
 
 
 
 

Železničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 
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- II - Číž kúpele zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Rimavská Seč nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Orávka zast. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Dubovec zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST  Jesenské nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Gortva zast. Úrovňový prístup 
z pozemnej komunikácie - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Hodejov zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Blhovce nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Hajnáčka nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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- II -  Čamovce zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Šíd zast. Úrovňový prístup 
z pozemnej komunikácie - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - ŽST Fiľakovo nie je Nespevný povrch 
prístupu/štrk 

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Fiľakovo zast. nie je 

- II - 
-  

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Výh. Prša zast. nie je 

- II - 
-  

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Holiša zast. nie je 

- II - 
-  

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - ŽST Lučenec 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 
a/ nie je možný ku koľ.                

č. 1, 2, 4 
b/ je možný ku koľaji č. 3 
(sypaný perón bez pevnej 

hrany) 

Betónové platne 
nástupišťa pri koľaji 
č. 1 nie sú znížené 

k úrovni 
prechodových 

mostíkov 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 
Osobná pokladňa 
centra predaja –              
č.t. 047 229 2498   
 

- II - NŽST Tomášovce 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 
a/ ku koľ. č. 1 a 3 nie je 

možný 
b/ je možný ku koľaji č.5 
a 7 (sypané peróny bez 

pevnej hrany) 

Nástupište s pevnými 
hranami pri koľaji č. 3 

nie je znížené 
k úrovni 

prechodových 
mostíkov 

-  
 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Výh. Podrečany zast. 
Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 
- 

-  
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Lovinobaňa zast. nie nástupištia nerovné, 
nespevnené, - ŽST Zvolen osobná 

stanica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
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nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

18188 

- II - ŽST Lovinobaňa nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Mýtna zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - AH Píla zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Podkriváň zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 

Železničná trať Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

- II - NŽST Kriváň 
Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru, 
koľaje 6-2 

Vyvýšené nástupište, 
podchod bez bet. 

pásu pre osoby PRM 
(iba schody), koľaje 

1,3 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - AH Detva zast. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST  Stožok nie je 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 

Výh. Pstruša zast. nie je 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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- II - 

ŽST  Vígľaš nie je 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Zvolenská Slatina 
zast. 

Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Zvolen Bučina zast.  
 

 
  

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - NŽST Zvolen nákl. 
st. Nie je možný 

Nedostatočne 
upravený prechod, 

úzke nástupište 

zamestnanec ŽST 
určený  vonkajším 

výpravcom 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - ŽST Zvolen os. st. 

V prac. dňoch od 6.00-
18.00 hod. výťahom, 

v inom čase ak je 
cestujúci vopred 

predhlásený je možný              
( súprava sa pristaví na 1. 

nástupište). V iných 
prípadoch je prístup 

obmedzený. 

Povrch úrovňových 
prechodov nie je 

dostatočne 
upravený- drevo, 

betón. 

Zamestnanec ZSSK 
obsluhujúci výťahy, 
inak zamestnanec 

ŽST určený  
vonkajším 
výpravcom 

 
- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

   nástup s vozíkom je 
nutné ohlásiť vždy 
(KC → ORD) 

Somoskoújfalu 
- Fiľakovo  

Šiatorská Bukovinka 
zast. nie je - II - 

 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Radzovce zast. 
nie je - II - 

 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Belina zast. nie je - II - 

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

Červená Skala 
– Banská 
Bystrica 

NŽST Červená 
Skala nie je Sypané peróny 

 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
zast. Valkovňa nie je Sypané peróny  

- 
ŽST Banská Bystrica Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Hl. Nová Maša zast. nie je Sypané peróny  

- 
ŽST Banská Bystrica Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
18188 
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- II - 
Pohorelská Maša 
zast.  

nie je Sypané peróny  
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Pohorelá zast. 
Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru - 
 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
NŽST Heľpa nie je Sypané peróny  

- 
 

ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
 Závadka nad 
Hronom zastávka nie je Sypané peróny 

 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Závadka nad 
Hronom obec zast. nie je Sypané peróny 

 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Polomka – Hámor 
zast. 

nie je Sypané peróny  
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
NŽST Polomka nie je Sypané peróny   

- 
 

ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Bacúch zast. nie je Sypané peróny  

- 
 

ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Beňuš zast. nie je Sypané peróny  

- 
 

ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
NŽST Gašparovo nie je Sypané peróny  

- 
 

ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Bujakovo zast. nie je Sypané peróny  

- 
 

ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Odb. Brezno-Halny 
zast. 

nie je Sypané peróny  
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Brezno mesto zast. 
Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru - 
 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

 
Železničná Železničná stanica Je v súčasnosti Ak nie je možnosť Zamestnanec Ak nie je Miesto (vrátane tlf. 
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trať (zastávka) technicky 
umožnený prístup PRM 

osôb 
k vlaku (ako) 

aký je dôvod určený poskytnúť 
pomoc pri prístupe 

ZPO/OZP 

zamestnanec 
určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

čísla), kde sa 
ohlasuje ZPO/OZP 

- II - ŽST Brezno 
Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
-  

ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Valaská zast. 
Nástupište s pevnou 

hranou Neupravená staničná 
budova - ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Chvatimech zast. 
odb. 

Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Podbrezová 

nie  nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Lopej zast. 
Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru - - ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Predajná zast. 

nie  nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Dubová 

nie  nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Nemecká zast. 
Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru - - ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Brusno kúpele zast. 
Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru - - ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Medzibrod 

nie  nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 



 80 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- II - Lučatín zast. 

nie  nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Slovenská 
Ľupča 

Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - 

 
- ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - S. Ľupča-Príboj zast. nie je 

Prístup na zastávku 
je len zo závodu 

Biotika (pre 
zamestnancov 

Biotiky) 

 
 
- ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Šalková nz Úrovňový prístup - 
 
- ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Banská Bystrica 

Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru,  

na nástupištia 2 a 3 
úrovňové prechody 

- 

 
 

 zamestnanec ŽST 
určený  výpravcom 

- 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Jesenské – 
Odb. Brezno 
Halny - 
Brezno 

ŽST Jesenské nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II -  Jesenské zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Rim.  Janovce obec 
zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Rimavské Janovce 
zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Rimavská nie nástupištia nerovné, - ŽST Zvolen osobná Kontaktné centrum 
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Sobota nespevnené, 
nevhodné pre pohyb 

vozíkov 

stanica ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Čerenčany zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Veľké Teriakovce 
zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Nižný Skálnik zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Hrachovo zast. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - - ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Kociha zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Rimavské Zalužany 
zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 
 

Železničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

- II - NŽST Rimavská 
Baňa nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 
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vozíkov, nie je 
bezbariérový prístup 

do čakárne 

- II - Rimavské Brezovo 
zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Likier zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - NŽST Hnúšťa nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Hnúšťa zastávka 
zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Hačava Skálie zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Hačava zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Rimavská Píla zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Tisovec mesto zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Tisovec nie nástupištia nerovné, - ŽST Banská Bystrica Kontaktné centrum 
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nespevnené, 
nevhodné pre pohyb 

vozíkov, nie je 
bezbariérový prístup 

do čakárne 

ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Výh. Tisovec-Bánovo 
zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Výh. Zbojská zast. nie je Sypané peróny  

- 
 

ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
NŽST Pohronská 
Polhora 

nie je Sypané peróny  
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Michalová zast. nie je Sypané peróny  

- 
 

ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Michalová zastávka 
zast. 

nie je Sypané peróny  
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Brezno – Rohozná 
zast. 

nie je Sypané peróny  
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Odb. Brezno-Halny 
zast. 

nie je Sypané peróny  
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Brezno mesto zast. 
Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru - 
 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - ŽST Brezno 
Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

Utekáč zast. - 
Lučenec Utekáč zast. 

Úrovňový prístup 
z priestoru zastávky 

  
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - NŽST Kokava nad 
Rimavicou 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Kokava nad 
Rimavicou -Liešnica 
zast. 

Úrovňový prístup 
z priestoru zastávky  

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 
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- II - Výh. Zlatno nz 
Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 

 
nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - České Brezovo zast. Úrovňový prístup 
z priestoru zastávky 

  
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Slaná Lehota zast. Úrovňový prístup 
z priestoru zastávky 

  
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
NŽST Poltár 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 

 
nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 

Zelené nz. Úrovňový prístup 
z priestoru zastávky 

  
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 
Osobná pokladňa 
centra predaja –              
č.t. 047 229 2498   

 
 
 

Železničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

- II - NŽST Breznička 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 
a/ ku koľaji č. 1 je možný 

b/ ku koľaji č. 2 nie je 
možný 

Nástupište pri koľaji. 
č. 2 je neznížené 

 
 

- 
 

 
 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Kalinovo nz. Úrovňový prístup 
z priestoru zastávky 

  
-  

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
Osobná pokladňa 
centra predaja –              
č.t. 047 229 2498 

- II - Veľká Ves zast. 
Úrovňový prístup 

z priestoru zastávky 
  

- 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
- II - Opatová pri Lučenci Úrovňový prístup    Kontaktné centrum 
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zast. z priestoru zastávky - ŽST Zvolen osobná 
stanica 

ZSSK Slovensko 
18188 

- II - ŽST Lučenec 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 
a/ nie je možný ku koľ.  č. 

1, 2, 4 
b/ je možný ku koľaji č. 3 
(sypaný perón bez pevnej 

hrany) 

Betónové platne 
nástupišťa pri koľaji 
č. 1 nie sú znížené 

k úrovni 
prechodových 

mostíkov 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
Osobná pokladňa 
centra predaja –              
č.t. 047 229 2498 

 

Breznička – 
Katarínska 

Huta 
NŽST Breznička 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 
a/ ku koľaji č. 1 je možný 

b/ ku koľaji č. 2 nie je 
možný 

Nástupište pri koľaji. 
č. 2 je neznížené 

 
 
 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Mládzovo zast. 
  

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Cinobaňa zast. 
 

Pozn.: osobná 
doprava t. č. 
pozastavená 
 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Maša zast. 
  

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Katarínska Huta nz. 
 

Pozn.: osobná 
doprava t. č. 
pozastavená 
 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Lučenec – 
Veľký Krtíš 

nz. 
ŽST Lučenec 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 
a/ nie je možný ku koľ. č. 

1, 2, 4 
b/ je možný ku koľaji č. 3 
(sypaný perón bez pevnej 

hrany) 

Betónové platne 
nástupišťa pri koľaji 
č. 1 nie sú znížené 

k úrovni 
prechodových 

mostíkov 

 
 
 
- 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
Osobná pokladňa 
centra predaja –              
č.t. 047 229 2498 

 

- II - Mikušovce zast. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Rapovce nz. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

Pozn.: osobná 
doprava t. č. 
pozastavená 
  

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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- II - 
Kalonda zast. Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Bušince zast. 
  

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Malé Straciny 
  

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Veľký Krtíš nz. 
 

 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Zvolen os. st. 
– Hronská 
Dúbrava - 

Vrútky 
ŽST Zvolen os. st. 

V prac. dňoch od 6.00-
18.00 hod. výťahom, 

v inom čase ak je 
cestujúci vopred 

predhlásený je možný 
(súprava sa pristaví na 1. 

nástupište). V iných 
prípadoch je prístup 

obmedzený. 

Povrch úrovňových 
prechodov nie je 

dostatočne 
upravený- drevo, 

betón. 

Zamestnanec ZSSK 
obsluhujúci výťahy, 
inak zamestnanec 

ŽST určený  
vonkajším 
výpravcom 

 

 
- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
nástup s vozíkom je 

nutné ohlásiť vždy 
(KC → ORD) 

- II - ŽST Hronská 
Dúbrava 

Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

neupravená staničná 
budova... 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
 

Železničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

- II - 
Trnavá Hora zast. 

nie je 
nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
AH Stará Kremnička 
zast. nie je 

nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - NŽST Bartošova 
Lehôtka nie je 

zvýšené nástupištia, 
neupravená staničná 

budova... 

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Jastrabá zast. nie 
nástupištia nerovné, 

nespevnené, 
nevhodné pre pohyb 

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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vozíkov 

- II - NŽST Kremnica nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Kremnické 
Bane nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Turček zast. nie  
neupravená budova 
zastávky, prístup na 

zastávku 
- ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Horná Štubňa Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Horná Štubňa 
zastávka zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Turčianske Teplice 
zast. 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru na 1. nástupišti. 
Mimoúrovňový prístup na 

druhé 
nástupište. 

Momentálne PRM osoby 
nastupujú 

za pomoci personálu . 
Lístok si musí dať zakúpiť  

inej osobe. Na druhé 
nástupište nemôže použiť 

podchod  ide sa cez 
priecestie vzdialené asi 
100 m od st. budovy. 

Neupravená staničná 
budova 

/schody/a  podchod     
na 2. nástupište 

 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Diviaky 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 
Momentálne PRM osoby 

Neupravená staničná 
budova 
/schody/ 

 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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nastupujú za pomoci 
personálu. Lístok si musí 
dať zakúpiť  inej osobe. 

- II - Malý Čepčín zast. 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru. Lístok si musí 
dať zakúpiť  inej osobe. 
Nástup na 2. nástupišti  

prechod RPM  cez 
priecestie 

Neupravená staničná 
budova 
/schody/ 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Jazernica zast. 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru. Lístok si musí 
dať zakúpiť  inej osobe. 
Nástup na 2. nástupišti  

prechod RPM cez 
priecestie 

Neupravená staničná 
budova 
/schody/ 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Železničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

- II - Kláštor pod Znievom 
zast. 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru. Lístok si musí 
dať zakúpiť  inej osobe. 
Nástup na 2. nástupišti  

prechod RPM cez 
priecestie 

Neupravená staničná 
budova 
/schody/ 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Príbovce 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru. Lístok si musí 
dať zakúpiť  inej osobe. 

Neupravená staničná 
budova 
/schody/ 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Košťany nad Turcom 
zast. 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru. 
Nástup na 2. nástupišti  

prechod RPM cez 
priecestie 

- - ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Zvolen os. st. 
– Banská 
Bystrica – 

Odb. Dolná 
Štubňa 

ŽST Zvolen os. st. 

V prac. dňoch od 6.00-
18.00 hod. výťahom, 

v inom čase ak je 
cestujúci vopred 

predhlásený je možný ( 
súprava sa pristaví na 1. 

nástupište). V iných 
prípadoch je prístup 

obmedzený. 

Povrch úrovňových 
prechodov nie je 

dostatočne 
upravený- drevo, 

betón. 

 
 
 

Zamestnanec ZSSK 
obsluhujúci výťahy, 
inak zamestnanec 

ŽST určený  
vonkajším 
výpravcom 

 
 
 
 
 
- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

   nástup s vozíkom je 
nutné ohlásiť vždy 
(KC → ORD) 

- II - 
Zvolen mesto zast. Je možný   

- 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - NŽST Sliač kúpele nie je  
Nedostatočne 

upravený prechod, 
úzke nástupište 

 
- 

 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Veľká Lúka zast. Úrovňový prístup   

- 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 
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- II - 
Hronsek zast. Úrovňový prístup   

- 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - NŽST Vlkanová Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - 

 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - NŽST Radvaň Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru - 

 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Banská Bystrica 
mesto  z Úrovňový prístup - 

 
- 

 
ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - ŽST Banská Bystrica 

Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru,    

na nástupištia 2 a 3 
úrovňové prechody 

- 

 
 zamestnanec ŽST 
určený  výpravcom 

 
 
- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - NŽST Kostiviarska nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Uľanka nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Harmanec zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Hl. Dolný Harmanec 
zast. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Harmanec 
jaskyňa nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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bezbariérový prístup 
do čakárne 

- II - NŽST Čremošné nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Železničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

- II - Horná Štubňa obec  
z nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Zvolen - Šahy ŽST Zvolen os. st. 

V prac. dňoch od 6.00-
18.00 hod. výťahom, 

v inom čase ak je 
cestujúci vopred 

predhlásený je možný  ( 
súprava sa pristaví na 1. 

nástupište). V iných 
prípadoch je prístup 

obmedzený. 

Povrch úrovňových 
prechodov nie je 

dostatočne 
upravený- drevo, 

betón. 

 
 
 

Zamestnanec ZSSK 
obsluhujúci výťahy, 
inak zamestnanec 

ŽST určený  
vonkajším 
výpravcom 

 
 
 
 
 
- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

   nástup s vozíkom je 
nutné ohlásiť vždy 
(KC → ORD) 

- II - Breziny  z nie je 
 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Podzámčok  z nie je 
 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Dobrá Niva nie je 
 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Dobrá Niva zast. nie je 
 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Sása-
Pliešovce nie je 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
- II - Bzovská Lehôtka  z nie je 

Nevhodná povrchová 
úprava nástupišťa. 

Osobná doprava je t. 
č. pozastavená. 

 

 ŽST Zvolen osobná Kontaktné centrum 
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 - stanica ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Babiná nz. 

nie je 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Krupina predmestie  
z nie je 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
NŽST Krupina 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Bzovík zast. 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Devičie zast. 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
NŽST Hontianske 
Nemce nie je 

 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Domaniky zast. 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
NŽST Hontianske 
Tesáre nie je 

 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Dvorníky zast. 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Terany zast. 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Dudince zast. 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Slatina nz. 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Tupá nz. 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Hrkovce zast. nie je 

Zvýšené nástupištia, 
neupravená staničná 
budova, prístupové 

cesty                            
Osobná doprava je t. 
č. pozastavená. 

 ŽST Zvolen osobná Kontaktné centrum 
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- stanica resp. 
ŽST Levice 

ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
ŽST Šahy 

nie je 

 

 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Šahy - Čata 
ŽST Šahy 

nie je 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Vyškovce nad Ipľom 
zast. nie je 

 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
NŽST Ipeľský 
Sokolec 

nie je  
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Bielovce zast. nie je  

- 
ŽST Zvolen osobná 

stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
NŽST Pastovce nie je 

Zvýšené nástupištia, 
neupravená staničná 
budova, prístupové 

cesty 
 

 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Zalaba zast. nie je 
nevyhovujúci povrch 
nástupišťa (škvára)  

 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica resp. 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Čata nie je 
nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

 
-  

ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Levice - 
Štúrovo ŽST Levice 

bezbariérový prístup                     
z predstaničného 

priestoru a vestibulu 
- 

zamestnanec ŽST 
určený výpravcom  

- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Dolná Seč zast. úrovňový prístup 

z prístupovej cesty - 
 
-  

ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
NŽST Tekovský 
Hrádok 

nie je  
-  

ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
NŽST Tekovské 
Lužany 

nie je  
-  

ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Želiezovce nie je 

nedostatočná šírka 
a nerovná plocha 

nástupíšť 
 

 
-  

ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
- II - Hronovce zast. úrovňový prístup    Kontaktné centrum 
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z prístupovej cesty - ŽST Levice ZSSK Slovensko 
18188 

- II - NŽST Pohronský 
Ruskov nie je 

nedostatočná šírka 
a nerovná plocha 

nástupíšť 

 
-  

ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
 
 
 
 
 
 

Železničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

- II - NŽST Čata nie je 
nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

 
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Bíňa zast. 
úrovňový prístup 

z prístupovej cesty 
  

- ŽST Levice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Bíňa nz. nie je 
nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

 
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Kamenín zast. úrovňový prístup 
z prístupovej cesty 

  
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Kamenný Most nad 
Hronom zst. nie je 

nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

 
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
Hronská 

Dúbrava - 
Palárikovo 

ŽST Hronská 
Dúbrava 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 

neupravená staničná 
budova... 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Jalná zast. 

nie je 
nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Šašovské Podhradie 
zast. nie je 

nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Žiar nad 
Hronom nie je zvýšené nástupištia, 

neupravená staničná 
 
- 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
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budova 
 nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

18188 

- II - 
Žiar nad Hronom 
zast. nie je 

  
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Hliník nad 
Hronom nie je 

zvýšené nástupištia, 
neupravená staničná 

budova                           
nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Bzenica zast. 

nie je 
Nevyhovujúce 

nástupištia 
 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Žarnovica nie je 

zvýšené nástupištia, 
neupravená staničná 

budova 
 nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Dolné Hámre zast. 

nie je 
nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

- ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Voznica zast. 

nie je 
nevyhovujúci  povrch 
– sypané nástupištia   

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Rudno nad Hronom 
zast. nie je Nevyhovujúce 

nástupištia 

 
- 

ŽST Levice resp. 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Nová Baňa nie je 
Nevyhovujúce 

nástupištia 
 
- 

ŽST Levice resp. 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Výh. Tekovská 
Breznica zast. nie je Nevyhovujúce 

nástupištia 

 
- 

ŽST Levice resp. 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Hronský 
Beňadik nie je 

Nevyhovujúce 
nástupištia 

 
- 

ŽST Levice resp. 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Psiare zast. nie je 
Nevyhovujúce 

nástupištia 
 
- 

ŽST Levice resp. 
ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Kozárovce Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
- ŽST Levice Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
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18188 

- II - Tlmače zast. Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

Neupravená staničná 
budova                   

(prístup do čakárne) 

 
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Veľké 
Kozmálovce 

Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

Neupravená staničná 
budova                  

(prístup do čakárne) 
nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
- 

ŽST Levice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

 
 
 

Železničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

- II - Hl. Hronské Kľačany 
zast. 

Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

Neupravená staničná 
budova                    

(prístup do čakárne) 

 
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Levice 
bezbariérový prístup                     

z predstaničného 
priestoru a vestibulu 

 zamestnanec ŽST 
určený výpravcom  

- 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Kalná nad 
Hronom 

úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

  
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Lok nie je 
nedostatočná šírka 
a nerovná plocha 

nástupíšť 

 
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Horný Pial zast. 
úrovňový prístup 

z prístupovej cesty 
  

- ŽST Levice 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Jesenské Údolie 
zast. nie je 

nevyhovujúca 
prístupová cesta k  

nástupišťu 

 
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Beša nie je 
 nedostatočná šírka 
a nerovná plocha 

nástupíšť  

- 
ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - Pozba zast. 
úrovňový prístup 

z prístupovej cesty - 
 
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
- II - NŽST Podhájska Úrovňový prístup z - v dennej zmene - Kontaktné centrum 
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predstaničného priestoru zamestnanec ŽST 
určený výpravcom 

ZSSK Slovensko 
18188 

- II - Radava zast. nie je 
Nevyhovujúca 

prístupová cesta k  
nástupišťu 

 
- ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - ŽST Úľany nad 
Žitavou nie je  

Nevyhovujúca 
prístupová cesta 

a priechody 
k vyvýšeným 
nástupištiam 

 
 
- ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Banská 
Štiavnica – 

Hronská 
Dúbrava 

Banská Štiavnica nie je 

zvýšené nástupištia, 
neupravená staničná 

budova... 

 
- 
 

ŽST Zvolen osobná 
stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Banský Studenec 
zast. 

nie je   
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Banská Belá 

nie je 
zvýšené nástupištia, 
neupravená staničná 

budova... 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Banská Belá 
zastávka zast. nie je 

  
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
Kozelník 

nie je 
zvýšené nástupištia, 
neupravená staničná 

budova... 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - 
ŽST Hronská 
Dúbrava 

Úrovňový prístup 
z predstaničného 

priestoru 

neupravená staničná 
budova... 

 
- ŽST Zvolen osobná 

stanica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
Horná 

Štubňa - 
Prievidza 

ŽST Horná Štubňa Úrovňový prístup z 
predstaničného priestoru 

nie je bezbariérový 
prístup do čakárne - ŽST Banská Bystrica 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

- II - NŽST Sklené pri 
Handl. nie 

nástupištia nerovné, 
nespevnené, 

nevhodné pre pohyb 
vozíkov, nie je 

bezbariérový prístup 
do čakárne 

- ŽST Banská Bystrica 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 

Kozárovce - 
Leopoldov ŽST Kozárovce Úrovňový prístup z 

predstaničného priestoru 
nie je bezbariérový 
prístup do čakárne 

 
- ŽST Levice Kontaktné centrum 

ZSSK Slovensko 
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18188 

- II - 
Kozárovce zast.  Nevyhovujúce 

nástupištia 
 
- ŽST Levice 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 

18188 
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Železničná 
trať 

Železničná stanica 
(zastávka) 

Je v súčasnosti 
technicky 

umožnený prístup PRM 
osôb 

k vlaku (ako) 

Ak nie je možnosť 
aký je dôvod 

Zamestnanec 
určený poskytnúť 

pomoc pri prístupe 
ZPO/OZP 

Ak nie je 
zamestnanec 

určený, najbližšie 
stanice s určeným 

zamestnancom 

Miesto (vrátane tlf. 
čísla), kde sa 

ohlasuje ZPO/OZP 

- II - 
Volkovce zast. nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
NŽST Zlaté 
Moravce-Prílepy 

nie  
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Zlaté Moravce 
závody nz. 

nie  
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
ŽST Zlaté Moravce nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Slažany nz. nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Ladice zast. nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
NŽST Jelenec nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
NŽST Žirany nie - ŽST Levice resp. 

 ŽST Podhájska 
Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Podhorany pri 
Lužiankach zast. 

nie  
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 

Dražovce zast. Nie 
 
 
 

Nevyhovujúca 
prístupová cesta 

a priechody 
k vyvýšeným 
nástupištiam 

 

 
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 
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Topoľčianky 
nákl. – Úľany 
nad Žitavou 

ŽST Zlaté Moravce 
nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska  

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Tesárske Mlyňany 
nz. 

nie  
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Slepčany zast. nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Nová Ves nad 
Žitavou zast. 

nie  
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
NŽST Vráble nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Dyčka zast. nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Lúčnica nad Žitavou 
zast. 

nie  
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Martinová zast. nie  

- 
 

ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Michal nad Žitavou 
zast. 

nie 

Nevyhovujúca 
prístupová cesta 

a priechody 
k vyvýšeným 
nástupištiam 

 
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Kmeťovo zast. nie nevyhovujúci  povrch 

– sypané nástupištia   
 
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 

NŽST Maňa nie Nevyhovujúca 
prístupová cesta 

a priechody 
k vyvýšeným 
nástupištiam 

 
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 
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- II - 
Maňa zast. nie nevyhovujúci  povrch 

– sypané nástupištia   
 
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 
Malá Maňa nz. nie nevyhovujúci  povrch 

– sypané nástupištia   
 
- 

 
ŽST Levice resp. 
 ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

- II - 

ŽST Úľany nad 
Žitavou 

nie je  

Nevyhovujúca 
prístupová cesta 

a priechody 
k vyvýšeným 
nástupištiam 

 
- 

 
 

ŽST Podhájska 

Kontaktné centrum 
ZSSK Slovensko 
18188 

Pozn. Osoby PRM – osoby používajúce invalidný vozík, ostatné osoby patriace do tejto kategórie pre našu analýzu neuvažujme 
 
 
 

 
 


