
 
 
 
 

 

                                                 Popis  zmien cestovného poriadku od 15.12.2019 
 
Optimalizácie jazdných dôb : 
701402 /  47,25,24,30 
701404 / 22 
701406 / 2/2,102,12 
701407 / 4,70,57 
701411 / 6,14,126,138,34,44,7,25,35,39 
701412/74,6,52,82,102,8,18,10,14,204,54,4,156,56,60,210,20,24,58,22,168,12,68,28,26,32,34,98,53,1,23,63,55, 
701414 / 7,91,51,11,39,43,23,47/47,27,42,10/10 
701417 / 9,15,27,29,51,33,1,8,54/54,14/14,52,46 
701418 / 42,8,12,16,18,58,22,62,126,26,34,49,9,17,21,25 
701419 / 69,11,91,15,113,108,4,32,112,116,78,8,18,94,84,36,96 
701420 / 25,7,17,8,18 
701423 / 10/10,18,118/118,20,24,16,6,40,19/19,9/9,1,11,53,23,25/25 
701424 / 9,7,19,17,10,16,78,18,80,84,14,8 
701427 / 7 
701428 / 7,111,11,17,2,12,6,16,28,20 
701429 / 19,23,27,7,4,26,24,12,14 
701432 / 1,9,37,15,13,23,28,8,6,18,26,24,70 
707401 / 23,25,27,127,16,12,20,18,44,30,42 
707403 / 4,10,50,20,26,32,56,40,54,28,35,9,37,29,19,17,21 
707405 / 61,151,51,53,43,103,13,15,121,67,77,56,112,114,70,2,66,64,132,58,78,180 
707407 / 28,8,22,16,24,6,34,18,20,36,12,62,1,9,21,3,7,63,65,43,49,53,61,161 
707408 / 67,1,31,7,63,12,10,16,20,34,32,36,50,48 
707410 / 7,19,37,74,20,26,128,64 
707416 / 12,28,24,38,2,44,54,7,11,13,17,23,27,35,31,3,41,51,5,45,57,53,61 
707417 / 13,10,24,48,52,56,66 
707418 / 2,22,8,24,14,18,10,16,46,68,26,30,28,32,34,36,38,62,40,60,58,50,5,9,13,11,15,67,37,27,29,65,47, 
               41,31,33,35,49,43,39,57,59,69,61,63 
707419 / 51,3,47,1,11,21,15,2,52,50,40,28,57,83,77,42 
707421 / 51,23,5,3,31,53,49,14,28,34 
707424 / 101,5,7,9,3,13,23,113,15,45,109,53,27,25,29,104,18,20,50,24,32 
707430 / 65,59,68 
707431 / 105,5,15,2,4,6,14,8 
707432 / 21,43,27,19,20,26,24,46,36 
707435 / 1,5,3,7,11,15,21,19,2,6,8 
707436 / 3,7,15,13,24,12,22 
707437 / 12,3 
707438 / 46,6,16,26,38,36,32,42,30,44,5,15,13,23,61,37,29,45,33,39,41 
707442 / 1,53,3,35,55,71,13,27,45,69,51,54,38,78,36,28 
707445 / 3/3,57,59,49,51,15,55/155,7,63/109,25,65/65,31/31,53,2,44,22/22,32,24,6,8,14,36/36,28,26/26 
707446 / 3,103,9,109,11,17,115 
707447 / 4,36,150 
707448 / 11,6 
707449 / 11,1,3,5,17,7,9,12,6,18,22,8,10,24 
707452 / 2,4,6,8,10,12,18,24,35,5,13,15,19,23,29 
708404 / 57,46 
708411 / 123,65,127,27,69,15,49,111,41,11,47,43,55,17,7,45,19,23,67,84,70,82,72,90,46,12,10,40,8,52,74, 
               14,54,154,76,6,20 
708412 / 2 
708452 / 40,54,56,16,30,48,52,3,49,39,1 
708453 / 5,15,2,64 
708455 / 17,19,11,1,23,15,39,6,110,20,24,22,60,58,34 
708459 / 121,127,229,230,14,22,114,222,32,34 



 
 
 
 

 

708461 / 71 
708465 / 13,7,5,6,38,10,8,22,4 
708468 / 15,45,27,25,31,35,11,37,47,41,43,10,56,20,6,8,44,24,28,34,30,16,18,40 
709451 / 21 
712451 / 78/78,2,11,7,21 
712452 / 11/11,7/7,21,15,27,4/4,50/50,8/8,24/24,30/30 
712453 / 12,10,56/56,14,42,18,30,2,16,20,24,26,54/54,32,28/28,6,3,55/55,13,51/51,21,29/29,33,43 
712455 / 115,127,33/33,113,27,25,10,102,16,18,24,26,6 
712459 / 13,9,7/7,32,2 
Zapracované požiadavky: 
linka 701402 
spoj 2 časová úprava odchodu z 17.25  hod.na 17.20 hod. zo zastávky Lipová z dôvodu skoršieho príchodu na nočné 
zmeny 
linka 701407 
spoj 9 zapracovať časový údaj na zastávke Bardejov,Jiráskova ZŠ 
linka 701411 
spoj 141  časová úprava odchodu z 17.30  hod.na 17.40 hod. zo zastávky Raslavice,Hlavná z dôvodu neskorého 
príchodu spoja č. 168/701412 z Prešova . (V Prešove sú zápchy a kolóny). 
spoj 138 a 134 bez zastávky Janovce r. Tročany 
spoj 23 k danému spoju vytvorenie prípoja  do Prešova na linke 701412/71 
linka 701412 
spoj 7      nový spoj s odchodom 19:20 hod. zo zastávky Bardejov, AS s platnosťou od 01.01.2020        
spoj 170  nový spoj s odchodom 21:25 hod. zo zastávky Prešov, AS s platnosťou od 01.01.2020 
spoj 78    časová úprava odchodu  z 13.50 hod. na 13.45 hod. zo zastávky Prešov,AS 
spoj 81    časová úprava odchodu  z 14.25 hod. na 14.20 hod. zo zastávky Raslavice,Hlavná 
spoj 71    časová úprava odchodu  z 15.45 hod. na 16.05 hod. zo zastávky Raslavice,Hlavná z  dôvodu vytvorenia prípoja 
ku spoju 701411/23 do Prešova 
spoj 17 a 9 zjednotiť a časová úprava odchodu spoja z 5.20 hod. na 5.30 hod. zo zastávky Bardejov,AS 
príchod na zastávku Prešov,AS o 6.30 hod. 
spoj 11 časová úprava z 6.20 hod. na 6.30 hod. zo zastávky Bardejov,AS  príchod na zastávku Prešov,AS 
 o 7.30 hod. 
spoj 51   časová úprava z 7.05 hod. na 7.00 hod. zo zastávky Bardejov,AS 
spoj 99  časová úprava z 7.25 hod. na 7.30 hod. zo zastávky Bardejov,AS 
spoj 19 a 15  časová úprava z 7.50 hod. na 8.00 hod. zo zastávky Bardejov,AS 
spoj 83  časová úprava z 8.40 hod. na 8.30 hod. zo zastávky Bardejov,AS 
spoj 13 a 259  časová úprava z 12.20 a 12.25 hod. na 12.30 hod. zo zastávky Bardejov,AS    
spoj 119 a 115 časová úprava z 9.00 hod. na 9.05 hod. 
zapracovať zastávku Bardejov,rázc. Lukavica 5,17,9,19,15,83,53,1,23,13,259, 
linka 701414             
spoj 79   pokračovanie spoja na zastávku Vaniškovce, žel.st.    
spoj 84   časová úprava odchodu  na 13:18 hod. zo zastávky Vaniškov, žel.st. 
linka 701417 
spoj 27   časová úprava odchodu z 13:45 hod. na 13:50 hod. zo zastávky Bardejov, AS cez Jiráskova ZŠ 
spoj 30   časová úprava odchodu z 14:05 hod. na 14:08 hod. zo zastávky Hervartov, ZŠ       
linka 701418 
na linke zrušenie zastávky Tarnov VKT 
linka 701419 
na linke zrušenie zastávky Tarnov VKT 
spoj 72 viesť cez zastávku Kružľov, Kruž.Huta zdrav. stredisko 
linka 701420 
spoj 19   nový spoj s odchodom 18:50 hod. zo zastávky Bardejov, AS s platnosťou od 01.01.2020 
spoj 20   nový spoj s odchodom 20:10 hod. zo zastávky Stará Ľubovňa, AS s platnosťou od 01.01.2020 
zrušiť zastávku Tarnov VKT 
linka 701423 
zapracovať zastávku Sveržov, Agrodružstvo u všetkých spojov 



 
 
 
 

 

spoj 1 časová úprava odchodu z 9.50 hod. na 10.00 hod. zo zastávky Bardejov,AS 
 
linka 701424 
na linke zrušenie zastávky Tarnov VKT 
spoj  73 časová úprava odchodu z 6.55 hod. na 6.50 hod. zo zastávky Bardejov,AS 
spoj  13 časová úprava odchodu z 16.25 hod. na 16.35 hod. zo zastávky Bardejov,AS 
spoj  74 časová úprava odchodu z 7.15 hod. na 7.12 hod. zo zastávky Zlaté,OcÚ 
spoj  20 časová úprava odchodu z 14.50 hod. na 14.48 hod. zo zastávky Vyšný Tvarožec,pož.zbroj. 
zapracovať zastávku Sveržov, Agrodružstvo u všetkých spojov 
linka 701427 
spoj č. 8 úprava jazdnej doby 
linka 701428 
spoj  21 časová úprava odchodu z  5.50 hod. na 5.45 hod. zo zastávky Nižná Polianka 
spoj 12  časová úprava odchodu z  6.00 hod.- na 5.55 hod. zo zastávky Ondávka,garáž z dôvodu zabezpečenia prípojov 
na MHD 
spoj 23 časová úprava odchodu z 19.00 hod. na 19.05 hod. zo zastávky Bardejov,AS. Autobus od Prešova prichádza 
19.02 hod. Spoj č.  28/701412. 
linka 707401 
zrušiť spoj 49,9,15,41,29,28,22,38  z dôvodu zrušenia dopravy na Opálove Bane 
spoj 7 viesť bez obmedzenia 
spoj 23 a 20  viesť v sobotu 
spoj  39  a 182 viesť  „+“ 
spoj  32 viesť v sobotu a  „+“ 
linka 707410 
spoj 27 časová úprava odchodu z 6.10 hod. na 6.05 hod. zo zastávky Prešov,AS  a následne spojov 74 a 20 z 7.00 hod. 
na 6.53 hod. zo zastávky Košice,AS. Požiadavka starostu obce Lemešany z dôvodu skoršieho príchodu do Prešova. 
spoj 53 časová úprava z 6.30 hod. na 6.35 hod. zo zastávky Prešov,AS 
spoj 70 časová úprava z 7.00 hod. na 6.55 hod. zo zastávky Košice,AS 
linka 707418 
spoj 59   pokračovanie spoja na zastávku Kojatice,  PD 
spoj 58   odchod 18:58 hod. zo zastávky Kojatice, PD 
linka 707421 
spoj 39   nový spoj s odchodom 11:35 hod. zo zastávky Lipovce, nám. 
spoj 42   nový spoj s odchodom 11:05 hod. zo zastávky Víťaz, remeselný dom 
spoj 54   časová úprava odchodu  z 4:55 hod. na 5:20 hod. zo zastávky Lipovce, nám. 
spoj 64   nový spoj s odchodom 13:45 hod. zo zastávky Víťaz, remeselný dom, cez Lipovec ZŠ 
spoj 24   doplniť značku 11 a viesť cez Lipovce ZŠ 
spoj 115 časová úprava odchodu  z 12:35 hod. na 12:42 hod. zo zastávky Prešov, AS 
spoj 15   časová úprava odchodu  z 12:35 hod. na 12:42 hod. zo zastávky Prešov, AS 
linka 707424 
zapracovanie zastávky Hermanovce,OcÚ u spojov č. 1,3,15,53,19,21,29,33,49,2,12,18,24,28,30,36,42 
spoj 33 časová úprava odchodu z 19.30 hod. na 19.35 hod. 
linka 707430 
spoj 5     pokračovanie spoja na zastávku Sabinov, AS 
spoj 10   časová úprava odchodu  na 5:10 hod. zo zastávky Sabinov, AS 
linka 707431 
spoj 34   časová úprava odchodu  zo 17:40 hod. na 17:45 hod. zo zastávky Lipany, AS 
linka 707432 
u spoj a 49 a 21 zapracovať zastávku Sabinov,Orkucany most 
spoj 27 časová úprava odchodu z 16.50 hod. na 16.45 hod. z dôvodu vytvorenia prípoja na zastávke St. Ľubovňa, AS na 
spoj 703401/12 do Popradu 
spoj 24 na zastávke Kyjov,rázc. vytvorenie prípoja na spoj 710440/15 
linka 707436 
spoj 12 časová  úprava odchodu z 8.45 hod. na 8.35 hod. zo zastávky Hubošovce,MŠ 
linka 707438 



 
 
 
 

 

spoj 41   zrušenie zachádzky Geraltov 
spoj 39   zmena značky 33 na 32 
 
linka 707445 
spoj 10/110  časová úprava odchodu  z 15:00 hod. na 14:55 hod. zo zastávky Giraltovce, AS 
spoj č. 28 doplnená negatívna značka „23“. 
linka 707446 
spoj 45, 57 a 32 zapracovanie negatívnej značky  „23“ 
spoj 25 časová úprava odchodu zo zastávky Giraltovce,AS na 8.13 hod. 
u spoja č. 23 doplnená negatívka značka „13“ 
linka 707447 
spoj 11 a 7 časová úprava odchodu z 7.35 hod. na 7.30 hod. zo zastávky Prešov,AS 
linka 707448 
spoj 15 zapracovanie negatívnej značky  „68“ 
spoj 17 zapracovanie negatívnej značky „67“ 
linka 708403 
spoj 16    doplniť značku 11 
spoj 388  nový spoj s odchodom 12:25 hod. zo zastávky Prešov, AS, konečná: Vyšný Slávkov, OcÚ 
spoj 390  nový spoj s odchodom 11:25 hod. zo zastávky Nižný Slávkov, kostol 
spoj 71    časová úprava odchodu  na 11:30 hod. zo zastávky Vyšný Slávkov, OcÚ 
spoj 15    doplniť značku 11 
spoj 291  nový spoj s odchodom 14:10 hod. zo zastávky Vyšný Slávkov, OcÚ 
linka 708453 
spoj 1 časová úprav z 8.30 hod. na 8.25 hod. zo zastávky Sabinov,AS 
linka 708455 
spoj 38   časová úprava odchodu  zo 17:50 hod. na 17:46 hod. zo zastávky Drienica, hotel Javorná 
spoj 25   vedený cez zastávku Sabinov, ZŠ 17. novembra 
spoj 20   vedený cez zastávku Sabinov, ZŠ 17. novembra 
linka 708461 
zapracovanie zastávky Hermanovce OcÚ u spojov 49,7,9,47,77,19,23,50,16,20,48,28,32 
spoj 49 časová úprava odchodu z 6.00 hod. na 5.58 hod. zo zastávky Sabinov,AS 
spoj  7 časová úprava odchodu z 6.10 hod. na 6.06 hod. zo zastávky Sabinov,AS 
spoj 32 časová úprava odchodu spoja z 15.40 hod. na 15.43 hod. zo zast. Hermanovce,OcÚ 
 spoj  1 časová úprava úprava z 7.05 hod. na 7.00 hod. 
spoj 2  časová úprava úprava z 7.15 hod. na 7.10 hod. 
spoj 18 cez zastávky Ražňany,horný koniec,potraviny, r.Uzov.Šalgov   prejazd 
spoj 16 odchod zo zast. Hermanovce,OcÚ o 6.28 hod. 
linka 708468 
spoj č. 56 časová úprav odchodu z 6.45 hod. na 6.42 zo zastávky Olejníkov,Majdan,rázc. z dôvodu prípoja na spoj 
708411/154 na zastávke Sabinov,AS 
spoj 35 časová úprava odchodu spoja z 13.25 hod. na 13.32 hod. za zastávky Sabinov,AS 
spoj 34 časová úprava odchodu z 13.55 hod. na 13.55 hod. zo zastávky Ľutina,most 
linka 712452 
spoj 28 časová úprava odchodu z 15.30 hod. na 15.35 hod. zo zastávky Okrúhle,Šapinec 
linka 712453 
spoj 31 časová úprav odchodu spoja zo zastávky Giraltovce,AS z 10.50 hod. na 10.55 hod. 
spoj 24 časová úprava odchodu spoja zo zastávky Dukovce,OcÚ z 11.30 hod. na 11.25  hod. 
z dôvodu zabezpečenia prípoja na zastávke Giraltovce,AS na 109/707446 
linka 712455 
spoj 106 zapracovaná zastávka Raslavice č. d.35 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

     


