
 
 
 
 
 

 

V dňoch 20. a 21. augusta 2022 
(sobota, nedeľa) 

 
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 08:00 h do 13:15 h realizovať 
rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku: 
 

Komárno – Dolný Štál. 
 

V dôsledku výlukových prác budú v úseku Komárno – Dolný Štál a späť nahradené autobusovou 
dopravou (NAD) nasledovné vlaky: 
 

• Os 4305 Bratislava hl. st. 06:03 – Dolný Štál 07:29 – Komárno 08:19, 
• Os 4308 Komárno 07:48 – Dolný Štál 08:37 – Bratislava hl. st. 09:57, 
• Os 4309 Bratislava hl. st. 08:03 – Dolný Štál 09:47 – Komárno 10:40, 
• Os 4312 Komárno 09:42 – Dolný Štál 10:34 – Bratislava hl. st. 11:55, 
• Os 4313 Bratislava hl. st. 10:03 – Dolný Štál 11:23 – Komárno 12:14, 
• Os 4316 Komárno. 11:42 – Dolný Štál 12:34 – Bratislava hl. st. 13:55. 
 

Popis zastávok NAD: 
Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD 
Dolný Štál pred staničnou budovou 
Okoč na ceste pri železničnej stanici 
Veľký Meder pred staničnou budovou 
Bodza na ceste pri železničnej stanici 
Zemianska Olča pred staničnou budovou 
Okoličná na Ostrove na autobusovej zastávke „Okoličná na Ostrove, žel. 

zast.“ 
Horná Zlatná na hlavnej ceste k stanici Horná Zlatná 
Zlatná na Ostrove pred staničnou budovou 
Nová Stráž pred staničnou budovou 
Komárno závody na autobusovej zastávke „Komárno Kaufland“ 
Komárno pred staničnou budovou 

 
 
Dôležité upozornenia: 
• predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť cca 20 min., 
• 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, 
• Vzhľadom na prevádzkovú situáciu je potrebné dostaviť sa k vlakom s dostatočným časovým 

predstihom a venovať zvýšenú pozornosť hláseniam v staničnom rozhlase. 
 

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