
Dňa 15. apríla 2021 
(štvrtok) 

 

bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 08.10 h do 13.00 h realizovať 
rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave 
na traťovom úseku: 

 

Boleráz – Jablonica – Senica. 
 

V dôsledku výlukových prác budú v úseku Boleráz – Jablonica – Senica a opačne nahradené 
autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky: 
➢ Os 2610 Trnava 09:11 – Boleráz 09:28 – Jablonica 09:54 – Senica 10:03 – Kúty 10:30, 
➢ Os 2613 Kúty 09:33 – Senica 10:04 – Jablonica 10:13 – Boleráz 10:39 – Trnava 10:57, 
➢ Os 2614 Trnava 11:11 – Boleráz 11:28 – Jablonica 11:54 – Senica 12:03 – Kúty 12:30, 
➢ Os 2617 Kúty 11:33 – Senica 12:04 – Jablonica 12:13 – Boleráz 12:39 – Trnava 12:57. 

 
Popis zastávok NAD: 

Železničná 
stanica/zastávka 

Miesto zastavenia NAD 

Boleráz pred staničnou budovou 
Bíňovce autobusová zastávka Bíňovce OcÚ 
Smolenice pred staničnou budovou 
Buková na hl. ceste (oproti odbočke na žel. zást.) 

 Cerová Lieskové 

nebude NAD na trase Smolenice – Jablonica – Senica 
zachádzať na zastávku Cerová-Lieskové, pre cestujúcich do 
uvedenej zastávky je zabezpečený mikrobus, na ktorý a od 
ktorého si prestúpia v ŽST Jablonica (NAD a mikrobus sa 
navzájom čakajú) 

 Jablonica pred staničnou budovou (prestup cestujúcich do a od Cerovej) 
 Senica pred staničnou budovou 

 

Dôležité upozornenia: 
➢ V obci Trstín povoľujem pri NAD 2610, 2614 zastavovať na zástavke AD Trstín OcÚ,  
➢ V obci Bíňovce sa nebude obsluhovať zastávka ŽSR Bíňovce, ale NAD zastaví na zast. 

„AD Bíňovce, OcÚ“, 
➢ predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť cca 15 minút, 
➢ v NAD nie je povolená preprava imobilných cestujúcich a bicyklov. Príručné batožiny budú 

prepravované bez obmedzenia,  
➢ v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov, 
➢ počas konania výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov. 

 
 

 

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