
MHD v Prešove 
v období veľkonočných sviatkov 

 
Na základe dohody s mestom Prešov, s mestom Veľký Šariš 

a s ostatnými obcami, obsluhovanými MHD,  
sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou na území SR  

upravuje cestovný poriadok liniek MHD  
v dňoch 10.4. - 13.4.2020. 

 

 

Mesto Prešov bude obsluhované v obmedzenom režime. 
Mesto Veľký Šariš a miestna časť Kanaš budú obsluhované v režime 
platnom pre NEDEĽU. 
Obce Fintice, Haniska, Ľubotice, Malý Šariš, Ruská Nová Ves, Teriakovce 
a Záborské nebudú obsluhované linkami MHD. 
 

Dňa  11.4.2020 Biela sobota  
linky MHD premávajú podľa  cestovného poriadku platného pre 
SOBOTU.  Linka 26 nepremáva. 
 

V dňoch 
10.4.2020 Veľký piatok, 12.4.2020 Veľkonočná nedeľa 
a 13.4.2020  Veľkonočný pondelok 

 

• nepremávajú linky č. 1, 2, 4, 5, 5D, 7, 8, 11, 13, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 
30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46; 

• podľa cestovného poriadku platného pre NEDEĽU premávajú  
linky č. 10, 12*, 15, 19, 29, 45 (*so zachádzkou na Šidlovec), ktoré 
zabezpečujú prepravu k nemocnici; 

• linka č. 14 premáva podľa cestovného poriadku platného pre 
NEDEĽU len v úseku Čierny most – Kanaš a späť;  

• linka č. 21 premáva v upravenej trase z. Išľa - Fintická – Nemocnica 
– Hlavná - Levočská – Cemjata a späť, v čase od 530 do 2030h 
s odchodmi zo z. Išľa v nepárnu hodinu 48min., zo z. Cemjata 
v párnu hodinu 30min.; 



 

 
 
 
 

• nočné linky N1, N2, N3 majú k pravidelným odchodom podľa 
cestovného poriadku pre NEDEĽU pridané denné spoje 
v čase od 525 do 2230h v hodinovom intervale s odchodmi: 
 
N1  zo Sídliska III   vždy o celá hodina 50 minút 
N1  zo Solivaru   vždy o celá hodina 25 minút 
N2  zo Sídliska III   vždy o celá hodina 20 minút  
   (v párnu hodinu zachádza do Šalgovíka) 
N2  z Pod Šalgovíka   vždy o celá hodina 55 minút 
N3  z N. Šebastovej  vždy o celá hodina 50 minút 
N3  zo Sibírskej  vždy o celá hodina 25 minút 

 



 
 

 



 

 
Ďalšie spoje liniek N1, N2, N3 (t. j. v noci po poslednom uvedenom spoji 
a do prvého uvedeného spoja) premávajú podľa cestovného poriadku platného 
pre príslušný druh dňa. 
 
 

Spoločné odchody spojov – možnosť prestupu 
Zastávka linky Smer čas 

Železničná stanica, nástupisko smer Košice N1 
N3 

Šváby – Solivar 
Sibírska 

celá hodina 04 min. 

Železničná stanica, nástupisko smer mesto N1 
N3 

Sídlisko III 
Nižná Šebastová 

celá hodina 34 min. 

Na Hlavnej, nástupisko smer Sabinovská N3 
45 

Nižná Šebastová 
Veľký Šariš 

celá hodina 38 min. 

 

 

 

Cestujúcej verejnosti ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia. 

 

         Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 


