
 
 

Od 4. septembra 2016 platí nový cestovný poriadok MHD. 
 

Z dôvodu uzávierky kruhového objazdu pr i  ZVL dôjde  

v pracovných dňoch v  čase od 53 0  –  100 0h a 140 0-180 0h 

k zmenám v  obsluhe Sídl iska Šváby a  lokal i ty Delne.  
 

Linka č. 45  

 premáva v smere z centra mesta len po Šváby, v opačnom smere do Veľkého 
Šariša len zo železničnej stanice;  

 neobsluhuje lokalitu Delne;  

 nepremáva zo sídliska Šváby na železničnú stanicu. 

Linka č. 39 

 je posilnená v smere zo sídliska Šváby na žel. stanicu a do centra mesta 
(náhrada za linku č. 45). 

Linka č. 28 

 zabezpečuje spojenie žel. stanica – Delňa; 

 z Delne na žel. stanicu premáva cez Košickú ulicu. 

Vo víkendových dňoch linka č. 45 premáva bez zmeny, t. j. cez sídlisko Šváby 
a na Delňu obojsmerne. 

 

Linky č. 10 a N1  

 v smere zo žel. stanice premávajú po trase ...Žel. stanica - Košická – 
Petrovianska (pod nadjazd) – Švábska... a obsluhujú zastávku „Chalupkova“ 
v smere na sídlisko Šváby. 

Linka č. 34 

 v smere Sídlisko III - Pod Šalgovíkom premáva po trase ...Jilemnického - 
Košická – Petrovianska (pod nadjazd) – Jelšová – Jesenná – Švábska...; 

 zabezpečuje náhradné spojenie Delne so sídliskom Šváby. 

Ostatné zmeny v trasovaní liniek zavedené počas prázdnin ostávajú v platnosti 
(linky č. 19, 24, N2). 

Ďalšie úpravy cestovného poriadku 

 v pracovných dňoch na linkách č. 4, 8, 38 z prevádzkových dôvodov 
negarantujeme nasadenie nízkopodlažných vozidiel, pre rekonštrukciu 
križovatky pri ZVL a jej vplyv na dopravnú situáciu na Solivarskej a Východnej 
ulici (informácie o nasadení nízkopodlažných vozidiel je možné získať 
na dopravnom dispečingu); 

VÁŽENÍ CESTUJÚCI ! 



 intervaly spojov na jednotlivých linkách ostávajú zachované ako v minulom  
školskom roku, dôjde však k posunom odchodov niektorých spojov. 

Úpravy na školských spojoch 

 spoj „A“ na trase Veľká pošta – Košická – Petrovianska je zrušený a nahradený 
spojom linky č. 10 s odchodom o 731h zo z. „Veľká pošta“; 

 spoj „C“ na trase Sekčov – Záborské neobslúži zast. „Švábska“; náhradou je 
zast. „Košická“ v smere do obce Záborské; 

 zriadený nový spoj na trase „T“ V. pošta – Solivar-Teriakovce s odchodom 
o 1305h zo zast. „V. pošta“; 

 upravuje sa trasa spoja „M“ s odchodom o 725h z Hanisky cez Šváby – Sekčov – 
Rusínsku ul. na Čierny most; dopravu žiakov do škôl na Sídlisku II zabezpečí 
spoj linky č. 24 s odchodom o 700h z Hanisky po zast. „Žel. stanica“ s následným 
pokračovaním ako linka č. 43 po jej základnej trase. 

Zmeny v zastávkach 

 opätovne sa obsluhuje zastávka „Chalupkova“ v smere na Šváby; 

 opätovne sa obsluhuje zastávka „Hydinárske závody“ pod nadjazdom – 
do času plného sprejazdnenia kruhovej križovatky pri ZVL; 

 zastávka „Veľká pošta“ v smere na Trojicu je premenovaná 

na „Divadlo Jonáša Záborského“ (v skratke „DJZ“). 

 
Podrobné informácie o odchodoch spojov liniek MHD nájdete: 
 na internetovej stránke DPMP, a. s. www.dpmp.sk; 

 na zastávkových cestovných poriadkoch s platnosťou od 4. 9. 2016; 

 v knižnom vydaní Linkového cestovného poriadku, ktorý si môžete zakúpiť v predajniach 
cestovných lístkov DPMP, a. s.:  

 na Weberovej ulici v centre mesta; 

 v podchode železničnej stanice; 

 v nákupnom stredisku Opál na sídlisku Sekčov; 

 v nákupnom stredisku Družba na Sídlisku III. 

Informovať sa môžete aj na tel. č. 74 70 268 (700-1500), 74 70 204 (nonstop). 

Zavedenými zmenami chceme zlepšiť možnosti dopravy linkami MHD, 
na ktoré v súčasnom období výrazne vplýva nepriaznivá situácia v cestnej 
premávke na území mesta Prešov.  
 
Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné komplikácie.  
 
 
     Dopravný podnik  
     mesta Prešov, a. s. 

Odporúčame cestujúcim, aby si pri nastupovaní do vozidla overili číslo linky, smer 
prepravy a konečnú zastávku, ktorá je uvedená na elektronických tabuliach vozidla. 

Vnútri vozidla môžete sledovať trasu prepravy na vnútornej tabuli,  
ktorá oznamuje tri nasledujúce zastávky na trase linky. 

http://www.dpmp.sk/

