
Nové pravidlá cestovania prímestskými linkami Slovak Lines platia 
od utorka 17. marca 
 
Bratislava, 15. marca 2020 - V súvislosti so zavedením ďalších opatrení, ktoré majú 
obmedziť šírenie nového koronavírusu, sa upravuje prevádzka prímestských liniek 
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ktorého je Slovak Lines 
súčasťou. Počnúc utorkom 17. marca 2020 budú jazdiť spoje podľa sobotňajšieho 
cestovného poriadku. Zároveň začínajú platiť ďalšie pravidlá pre cestujúcich. 
 
“Na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja a kompetentných orgánov 
upravujeme od utorka 17. marca prevádzkový režim našich liniek prímestskej autobusovej 
dopravy podľa sobotňajšieho cestovného poriadku,” informuje Pavol Labant, generálny riaditeľ 
Slovak Lines a dodáva: “Nič nie je pre nás dôležitejšie ako zdravie našich cestujúcich. 
Akékoľvek preventívne opatrenia však v prvom rade závisia od prístupu nás všetkých. Preto 
apelujeme na našich cestujúcich, aby dodržiavali všetky pravidlá, ktoré rovnako vstupujú do 
platnosti v utorok 17. marca.” 
Pravidlá, ktoré sú cestujúci povinní dodržiavať: 

● Cestujúci budú môcť do autobusov nastupovať iba zadnými dverami a nebudú môcť 
obsadzovať prvých 8 miest vpredu v autobuse. 

● Odporúčame cestujúcim bez predplatného cestovného kupovať si cestovné lístky 
vopred cez mobilnú aplikáciu IDS BK, čo je v súlade s odporúčaním Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) obmedziť hotovostné platby. Cestovné lístky 
zakúpené v aplikácii sú platné vo všetkých spojoch Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom kraji. 

● Cestujúci sú povinní nosiť ochranné rúška, prípadne si zakrývať nos a ústa šatkou, 
aby znížili možné šírenie kvapôčkovej infekcie v uzavretom priestore autobusu. 
Upozorňujeme, že vodič má možnosť v zmysle platného prepravného poriadku vylúčiť 
z prepravy aj osoby, ktoré pre chorobu môžu byť cestujúcim na ťarchu. 

 
Z dôvodu rizika výskytu koronavírusu Slovak Lines pokračuje v intenzívnom čistení  
autobusov, ktorého súčasťou je aj dôkladná dezinfekcia. Tá je realizovaná inovatívnymi 
prostriedkami obsahujúcimi najnovší typ polymérovej vodou riediteľnej dezinfekcie 
PolyHMG, ktorá kombinuje dezinfekčnú funkciu s ochrannou - eliminuje existujúce 
mikroorganizmy, baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, riasy, a zároveň zanecháva povrchy 
dlhodobo chránené, pretože vytvára nehostinné prostredie pre ich budúci výskyt. 
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Slovak Lines patrí k najvýznamnejším poskytovateľom verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Zabezpečuje 
pravidelnú, príležitostnú aj osobitnú dopravu. Okrem poskytovania autobusovej dopravy sa špecializuje aj na 
odborné opravy a údržbu vozidiel. 
Slovak Lines prevádzkuje autobusovú linku Bratislava-Viedeň už vyše 60 rokov, v rámci ktorej obsluhuje aj 
viedenské letisko Schwechat. Je držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45 001, ktoré sme získali po 
intenzívnej príprave a následne vykonanom audite spoločnosťou TÜV NORD CERT GmbH, pričom certifikácia 
podlieha pravidelným kontrolným auditom. 


