
 

 
 
 
 

V dňoch  12.-17.8.2022 
(piatok - streda) 

 
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 07:40 h (prvý deň) nepretržite do 18:00 h 
(posledný deň) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia 
v železničnej doprave na traťovom úseku: 

 
Sklené pri Handlovej – Handlová. 

 

 
V dôsledku výlukových prác budú na úseku Sklené pri Handlovej – Handlová a späť odrieknuté 
bez náhrady nasledovné vlaky (možnosť využiť (*)NAD v osobitnom režime): 
 
Dňa 12.8.2022 : 
➢ všetky vlaky počnúc Os 7508 Prievidza 06:41 – Handlová 07:17 – Sklené pri Handlovej 07:32 – 

Vrútky 08:41, 
➢ všetky vlaky počnúc Os 7507 Vrútky 07:19 – Sklené pri Handlovej 08:25 – Handlová 08:39 – 

Prievidza 09:11. 
 

V dňoch 13.-16.8.2022 : 
➢ všetky vlaky. 

 
Dňa 17.8.2022 : 
➢ všetky vlaky končiac Os 7528 Prievidza 16:41 – Handlová 17:17 – Sklené pri Handlovej 17:32 – 

Vrútky 18:41, 
➢ všetky vlaky končiac Os 5624 Horná Štubňa 16:17 – Sklené pri Handlovej 16:25 – Handlová 16:39 

– Prievidza 17:11. 

Dôležité upozornenia: 
➢ počas výluky budú premávať dotknuté vlaky: 
o len na úseku Vrútky – Sklené pri Handlovej a Handlová – Prievidza, 
o len na úseku Prievidza – Handlová a Sklené pri Handlovej – Vrútky, 

➢ zastávka Remäta bude bez dopravnej obsluhy, 
➢ v úseku Sklené pri Handlovej – Remäta – Sklené pri Handlovej vlaky premávať nebudú 
➢  v úseku Diviaky – Prievidza a späť bude zavedený priamy autobus podľa osobitného  

cestovného poriadku, 
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➢ cestujúci zo smeru  ŽST Handlová  - Chrenovec  na smer Diviaky – Vrútky a Diviaky  – Sklené 

pri Handlovej na prepravu použijú v ŽST Prievidza priamy autobus podľa  osobitného  
cestovného poriadku, smerujúci do ŽST Diviaky, odkiaľ použijú vlaky Os dopravy smer 
Vrútky, resp. Sklené pri Handlovej, 

➢ cestujúci zo smeru  ŽST Vrútky  - Diviaky  na smer Prievidza – Handlová na prepravu použijú 
pri železničnej stanici Diviaky priamy autobus podľa  osobitného  cestovného poriadku, 
smerujúci do ŽST Prievidza, odkiaľ použijú vlaky Os dopravy smer Chrenovec – Handlová,  

➢ cestujúci zo smeru  ŽST Sklené pri Handlovej  - Horná Štubňa zastávka  na smer Prievidza – 
Handlová na prepravu použijú pri železničnej stanici Diviaky priamy autobus podľa  
osobitného  cestovného poriadku, smerujúci do ŽST Prievidza, odkiaľ použijú vlaky Os 
dopravy smer Chrenovec – Handlová,   

➢ 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. 

 
 (*)CP NAD Prievidza – Diviaky    (*) CP NAD Diviaky - Prievidza 

 
 
 
Popis zastávok NAD: 

  
 
  

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené 
obmedzeniami v železničnej doprave. 
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Ide 12.-17.8. Ide 12.-17.8. Ide 12.-17.8.  Ide 12.-17.8. Ide 12.-17.8. Ide 12.-16.8. 

Prievidza 9:15 13:15 17:15  Diviaky  10:08 14:08 18:08 

Diviaky 9:55 13:55 17:55  Prievidza 10:50 14:50 18:50 

Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD 
Diviaky pred staničnou budovou 
Prievidza pred staničnou budovou 


