
ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU - OPTIMALIZÁCIA MHD 
 
V roku 2008 sa MHD v Spišskej Novej Vsi ako celok rozdelila na časť Spišská Nová Ves, 
kde patria všetky linky okrem linky MHD č. 4 a časť Smižany, kde patrí linka MHD č. 4.  

Optimalizácia MHD v Spišskej Novej Vsi nadobúda platnosť od 1. 1. 2009. V niektorých 
prípadoch ide o nepatrné zmeny, v iných sú to zasa rozsiahlejšie úpravy. Medzi prvé, ktoré 
občan zbadá, patrí výrazné zníženie počtu liniek mestskej dopravy - pôvodných 19 liniek 
bude upravených na 11 liniek, teda o 8 liniek menej.  

Zmeny bude vhodnejšie vysvetliť postupne po jednotlivých pôvodných 19 linkách: 

 
Linka MHD č. 1 Autobusová stanica - Sídl. Východ - Poliklinika: 
- Na linke nebude premávať 1 spoj od NsP o 8:20 hod. - prakticky bez dopadu na cestujúcich; 

v tomto časovom období sú z NsP spoje o 8:00, 8:05, 8:10, 8:15 a 8:40 hod. 
- Časovo bude posunutý jeden spoj s terajším odchodom 14:15 hod. na 14:10 hod. 

 
Linka MHD č. 2 Autobusová stanica - Tarča - Autobusová stanica: 
- Na linke v smere AS - Zimný štadión - Tarča nebudú premávať spoje: 

- č. 27 (o 5:10 hod. z AS v sobotu) 
- č. 9 (o 6:20 hod. z AS v sobotu) - možnosť cestovať linkou MHD č. 3. 

- Spoj č. 31 o 17:30 z AS bude premávať smerom AS - Sídl. Východ - Tarča - AS 
- V smere AS - Sídl. Východ - Tarča AS: 

- spoj č. 14 (o 11:15 hod. z AS) bude obmedzený na premávku v pracovných dňoch - 
nebude premávať v sobotu 

- spoj č. 30 (o 18:35 hod. z AS) nebude premávať - možnosť cestovať linkou MHD č. 3 
o 18:30 hod. z AS 

 
Linka MHD č. 3 Autobusová stanica - Sídl. Východ - Ferčekovce - Novoveská Huta: 
- Na linku budú pridané zastávky Ferčekovce Nitrianska, Pohronská, Považská a Karpatská 

a všetky spoje odchádzajúce z Novoveskej Huty budú prechádzať cez časť Ferčekovce. 
- Z linky budú vyňaté zastávky: Embraco, Hanulova 36, N. Huta, ČSUP. 
- Z pôvodných spojov na linke MHD č. 3 budú navyše v sobotu a nedeľu premávať spoje: 

- č. 51 (o 6:25 hod. z AS) 
- č. 12 (o 6:50 hod. z N. Huty) 

- Z pôvodných spojov na linke MHD č. 3 nebudú premávať spoje: 
- č. 55 (o 14:15 hod. od Embraca) 
- č. 47 (o 21:35 hod. z AS) 
- č. 92 (o 13:15 hod. z N. Huty) 
- č. 50 (o 22:00 hod. z N. Huty) 

- Na linku budú preradené niektoré spoje linky č. 7: 
- terajší spoj č. 15 (o 6:25 hod. v prac. dňoch z N. Huty) 
- terajší spoj č. 1 (o 7:50 hod. v prac. dňoch z N. Huty) 
- terajší spoj č. 5 (o 9:20 hod. v sobotu a nedeľu z N. Huty) 
- terajší spoj č. 7 (o 10:10 hod. v sobotu a nedeľu z N. Huty) 
- terajší spoj č. 9 (o 11:10 hod. v sobotu a nedeľu z N. Huty) 
- terajší spoj č. 11 (o 12:15 hod. v sobotu a nedeľu z N. Huty) 
- terajší spoj č. 2 (o 7:20 hod. v prac. dňoch z AS) 
- terajší spoj č. 6 (o 13:40 hod. v dňoch šk. vyučovania z AS) 

Terajšia linka MHD č. 7 bude nahradená súčasnou linkou MHD č. 11 Autobusová 
stanica - Madaras park - Pilvud - Teplička, rázc. 



- Na linku budú ďalej preradené niektoré spoje súčasnej linky MHD č. 10: 
- terajší spoj č. 11 (o 4:30 hod. v prac. dňoch z AS) 
- terajší spoj č. 7 (o 6:00 hod. v prac. dňoch z SA) 
- terajší spoj č. 1 (o 7:00 hod. v dňoch šk. vyučovania z Ferčekoviec) 
- terajší spoj č. 9 (o 7:10 hod. v prac. dňoch z AS) 
- terajší spoj č. 25 (o 15:05 hod. v prac. dňoch z AS) 
- terajší spoj č. 27 (o 16:05 hod. v prac. dňoch z AS) 
- terajší spoj č. 31 (o 17:00 hod. v prac. dňoch z AS) 
- terajší spoj č. 33 (o 18:30 hod. v prac. dňoch z AS) 

Terajšia linka MHD č. 10 bude nahradená súčasnou linkou MHD č. 18 Smižany - Sídl. 
Západ - Embraco. 

 
Linka MHD č. 4 Pilvud - Smižany - Sídl. Západ - Pilvud:  
- Na linke už boli vykonané zmeny ku 1. 7. 2008 a ku 1. 9. 2008. Oproti týmto zmenám od 1. 

1. 2009 bude časovo posunutý spoj č. 83 na odchod o 6:55 hod. zo Sídl. Západ a spoj č. 55 
na odchod 21:00 hod. zo Sídl. Východ.  

- Na linku - ak obec Smižany schváli určité zvýšenie kompenzácie strát - plánujeme vo 
väčšom rozsahu nasadiť veľkokapacitné autobusy hlavne v dopoludňajších hodinách, kde 
v súčasnosti premávajú menšie mestské autobusy, ktoré však kapacitne nepostačujú. 

 
Linka MHD č. 5 Sídl. Východ - Sídl. Mier - Sídl. Východ: 
- Na linku budú pridané niektoré zastávky súvisiace s terajšou linkou č. 17 (Embraco, 

Poliklinika, rázc., Radnica - súvisiace s prepravou ku firme Embraco) a zastávka NsP pre 
priame spoje ku poliklinike. 

- Na linku budú pridané všetky spoje terajšej linky MHD č. 12 a terajšej linky MHD č. 17 
a upravené tak, aby sa čísla liniek nemenili v polovici spojov (v súčasnosti linka č. 17 končí 
napr. na zastávke Mier, Komenského, odtiaľ pokračuje ako linka č. 12 alebo ako linka č. 5). 

- Na linke nebudú premávať spoje: 
- terajší spoj č. 1 (o 6:40 hod. v dňoch šk. vyučovania zo zastávky Mier, Komenského) 
- terajší spoj č. 31 (o 6:45 hod. v sobotu zo zastávky Sídl. Východ) 
- terajší spoj č. 19 (o 15:26 hod. v prac. dňoch zo zastávky Mier, Letecká) 
- terajší spoj č. 21 (o 18:30 hod. v prac. dňoch zo zastávky Sídl. Východ) 

 
Linka MHD č. 6 Autobusová stanica - SPTŠ - Sídl. Mier - Autobusová stanica: 
- Linka bude kompletne nahradená novou linkou Autobusová stanica - Sídl. Mier - 

Autobusová stanica s traťou po uliciach J. Fabiniho - Odborárov - Starosaská - Letecká - J. 
Wolkera - P. Jilemnického - Štúrovo nábrežie - Starosaská - Odborárov - J. Fabiniho.  

- Linka bude predovšetkým zabezpečovať prípoje v ranných hodinách ku vlakom 
odchádzajúcim smerom do Košíc a Popradu, v  popoludňajších hodinách jednak prípoje ku 
vlakom, ale hlavne prípoje od vlakov prichádzajúcich z Košíc a Popradu. 

- Cestujúcim, ktorí hlavne v ranných hodinách cestovali spojmi tejto linky odporúčame 
preorientovať sa na linku MHD č. 5 a prípoje v meste. 

 
Linka MHD č. 7 N. Huta - Tarča - Sídl. Východ - Poliklinika - Autobusová stanica: 
- Niektoré spoje tejto linky, ako už bolo spomenuté, budú preradené na linku MHD č. 3 

a linka bude nahradená terajšou linkou MHD č. 11 Autobusová stanica - Madaras park - 
Pilvud - Teplička, rázc. 

 
Linka MHD č. 8 Sídl. Západ - Telep - Sídl. Východ - ZŠ Lipová: 
- Na linku budú preradené niektoré spoje terajšej linky MHD č. 14. 



- Linka bude rozšírená o zastávku NsP. 
- Na linke budú mať rozšírenú prevádzku spoje: 

- spoj č. 2 (o 14:40 hod. zo Sídl. Východ bude premávať aj počas šk. prázdnin – vo 
všetkých pracovných dňoch) 

- spoj č. 6 (o 15:50 hod. zo Sídl. Východ bude premávať aj počas šk. prázdnin – vo 
všetkých pracovných dňoch) 

- Na linke budú obmedzené alebo nebudú premávať spoje: 
- spoj č. 11 (o 6:40 hod. v sobotu a nedeľu zo Sídl. Západ - bude premávať v prac. 

dňoch) 
- časť spoja č. 13 (v pracovných dňoch počas prázdnin) v úseku Sídl. Východ - ZŠ 

Lipová 
- spoj č. 75 (o 6:55 hod. v dňoch šk. vyučovania zo zastávky Madaras park) 
- spoj č. 69 (o 7:10 hod. v prac. dňoch počas prázdnin zo Sídl. Západ) 
- spoj č. 21 (o 11:50 hod. v nedeľu zo Sídl. Západ) 
- spoj č. 37 (o 14:03 hod. v dňoch šk. vyučovania) 
- časť spoja č. 45 (v prac. dňoch v úseku Sídl. Východ - ZŠ Lipová) 
- spoj č. 53 (o 15:15 hod. v dňoch šk. vyučovania zo Sídl. Západ) 
- spoj č. 4 (o 6:10 hod. v pracovných dňoch počas prázdnin zo Sídl. Východ - bude 

premávať počas šk. vyučovania 
- spoj č. 16 (o 7:00 hod. v dňoch šk. vyučovania zo zast. ZŠ Lipová) 
- spoj č. 20 (o 7:25 hod. v sobotu a nedeľu zo Sídl. Východ) 
- spoj č. 70 (o 11:30 hod. v nedeľu zo Sídl. Východ) 
- spoj č. 40 (o14:10 hod. v dňoch šk. vyučovania zo zastávky ZŠ Lipová) 
- spoj č. 42 (o 14:50 hod. v pracovných dňoch zo Sídl. Východ - bude premávať 

v sobotu a nedeľu) 
- spoj č. 48 (o 15:50 hod. v pracovných dňoch počas prázdnin zo Sídl. Východ) 
- spoj č. 68 (o17:05 hod. v dňoch šk. vyučovania zo Sídl. Východ) 
 

Linka MHD č. 9 Sídl. Mier - Madaras park - Pilvud: 
- Linka bude celá nahradená terajšou linkou MHD č. 16 Autobusová stanica - Sídl. Východ – 

Embraco. 
- Cestujúcim odporúčame preorientovať sa na linku MHD č. 5 s prestupom na ďalšie linky 

smerujúce na zastávku Pilvud. 
 

Linka MHD č. 10 Autobusová stanica - Ferčekovce - Autobusová stanica: 
- Niektoré spoje tejto linky, ako už bolo spomenuté, budú preradené na linku MHD č. 3 

a linka bude nahradená terajšou linkou MHD č. 18 Smižany - Sídl. Západ - Embraco. 
 

Linka MHD č. 11 Autobusová stanica - Madaras park - Pilvud: 
- Na linke už boli urobené úpravy ku 1. 7. 2008 tak, aby spoje zo a do Smižan, ktoré 

premávali po zastávku Pilvud, neboli na dvoch linkách, ale na jednej. To znamená, že 
niekdajšie spoje č. 3 a 4 boli preradené na linku MHD č. 4 a linka bola rozšírená o zastávky 
po Pilvud. 

- Na linke bude predĺžený spoj č. 17 tak, že bude premávať z autobusovej stanice. 
- Na linke nebudú premávať spoje: 

- spoj č. 5 (o 6:20 hod. v pracovných dňoch z AS) 
- spoj č. 7 (o 6:45 hod. v prac. dňoch počas prázdnin z AS) 
- spoj č. 15 (o 14:50 hod. v prac. dňoch z AS) 
- spoj č. 6 (o 6:30 hod. v prac. dňoch zo zastávky Pilvud) 
- spoj č. 24 (o 7:10 hod. v prac. dňoch počas prázdnin zo zastávky Hájik) 



- Linka bude prečíslovaná na MHD č. 7 a bude nahradená terajšou linkou MHD č. 15. 
 
Linka MHD č. 12 Sídl. Mier - Poliklinika:  
- Spoje budú z linky preradené na rozšírenú linku MHD č. 5 a pôvodná linka bude neplatná. 

 
Linka MHD č. 13 Autobusová stanica - Sídl. Mier - Autobusová stanica: 
- Spoj tejto linky bol preradený na budúcu rozšírenú linku MHD č. 6 Autobusová stanica - 

Sídl. Mier - Autobusová stanica, ktorá bude zabezpečovať prípojovú dopravu ku vlakom 
a od vlakov zo Sídl. Mier. 

 
Linka MHD č. 14 Sídl. Západ - Poliklinika - Autobusová stanica: 
- Miektoré spoje linky budú preradené na linku MHD č. 8 Sídl. Západ - Telep - Sídl. Východ 

- ZŠ Lipová: 
- spoj č. 1 (o 7:50 hod. v prac. dňoch zo Sídl. Západ) 
- spoj č. 2 (o 6:45 hod. v pracovných dňoch z NsP – bude premávať dňoch šk. 

vyučovania) 
- nepreradené spoje linky: 

- spoj č. 1 (o 7:15 hod. v dňoch šk. prázdnin zo Sídl. Západ) 
- spoj č. 3 (o 22:07 hod. v pracovných dňoch zo zastávky Radlinského, Noves) 
- spoj č. 4 (o 21:40 hod. v pracovných dňoch z AS) 

 
Linka MHD č. 15 Sídl. Západ - Sídl. Mier - ZŠ Lipová - Autobusová stanica: 
- Napriek pôvodnému návrhu linku zrušiť, táto bude i naďalej v platnosti. bude prečíslovaná 

na linku MHD č. 11 a bude zmenená trasa linky zo Sídl. Západ cez Telep. 
 
Linka MHD č. 16 Autobusová stanica - Sídl. Východ - Embraco: 
- Linka bude prečíslovaní na linku MHD č. 9. 
- Na linke nebude premávať spoj č. 3 (o 6:45 hod. v pracovných dňoch z AS). 
- Vzhľadom na nové nízkopodlažné autobusy a nepriaznivé výškové a smerové pomery na 

železničnom priecestí na Markušovskej ceste, všetky spoje linky budú premávať ku 
Embracu a od Embraca po trati okolo polikliniky, nie po Markušovskej ceste. 

 
Linka MHD č. 17 Sídl. Mier - Sídl. Východ - Embraco: 
- Všetky spoje linky budú preradené na linku MHD č. 5 a upravené tak, aby sa počas spoja 

nemenili na iné linky. 
- Vzhľadom na nové nízkopodlažné autobusy a nepriaznivé výškové a smerové pomery na 

železničnom priecestí na Markušovskej ceste, všetky spoje linky budú premávať ku 
Embracu a od Embraca po trati okolo polikliniky, nie po Markušovskej ceste. 

 
Linka MHD č. 18 Smižany - Sídl. Západ - Embraco: 
- Linka bude prečíslovaná na linku MHD č. 10. 
- Na linku je preradený pôvodný spoj č. 75 z linky MHD č. 4 s trasou Smižany, pošta - Sp. N. 

Ves, AS - Sídl. Východ 
- Na linke nebudú premávať spoje: 

- spoj č. 3 (o 13:25 hod. v sobotu a nedeľu zo Sídl. Západ) 
- spoj č. 7 (o 21:25 hod. v sobotu a nedeľu z Sídl. Západ) 
- spoj č. 2 (o 7:00 hod. v pracovných dňoch zo zastávky Embraco) 
- spoj č. 4 (o 14:15 hod. v sobotu a nedeľu zo zastávky Embraco) 
- spoj č. 8 (o 22:15 hod. v sobotu a nedeľu zo zastávky Embraco) 

 



Linka MHD č. 19 eurobus - AS - Sídl. Východ - Madaras park: 
- Linka bola pôvodne vytvorená ako náhrada namiesto prístavných, odstavných a iných 

presunov medzi zastávkami eurobus, AS, Sídl. Východ, Madaras park. Cestujúci 
nevyužívajú vo väčšej miere túto linku, preto bude od 1. 1. 2009 v celom rozsahu neplatná. 

- Neplatnosť linky nebude mať dopad na zníženie ubehnutých km v MHD, iba sa prerozdelia 
namiesto obsadených do prázdnych ubehnutých km. 

 
 
NOVÉ LINKY MHD PLATNÉ PRE ROK 2009:  
 
810101 MHD č. 1   Autobusová stanica - Sídl. Východ - Poliklinika 

810102 MHD č. 2   Autobusová stanica - Tarča - Autobusová stanica 

810103 MHD č. 3   Autobusová stanica - Sídl. Východ - Ferčekovce - Novoveská Huta 
(obsahuje aj niektoré spoje bývalej linky MHD č. 7 a MHD č. 10) 

810104 MHD č. 4   Pilvud - Smižany - Sídl. Západ - Pilvud 

810105 MHD č. 5   Embraco/Sídl. Východ - Sídl. Mier - Sídl. Východ/Embraco  
(obsahuje aj spoje bývalej linky MHD č. 12 a MHD č. 17) 

810106 MHD č. 6   Autobusová stanica - Sídl. Mier - Autobusová stanica  
(bývalá linka MHD č. 6 a MHD č. 13) 

810107 MHD č. 7   Autobusová stanica - Madaras park - Pilvud - Teplička rázc.  
(bývalá linka MHD č. 11) 

810108 MHD č. 8   Sídl. Západ - Telep - Sídl. Východ - ZŠ Lipová  
(obsahuje aj niektoré spoje bývalej linky MHD č. 14) 

810109 MHD č. 9   Autobusová stanica - Sídl. Východ - Embraco  
                     (bývalá linka MHD č. 16) 

810110 MHD č. 10  Smižany - Sídl. Západ - Embraco  
                      (bývalá linka MHD č. 18) 

810111 MHD č. 11  Sídl. Západ - Sídl. Mier - ZŠ Lipová - Autobusová stanica  
                      (bývalá linka MHD č. 15) 

 
 
Výsledok optimalizácie: 

  súčasný stav    po optimalizácii     rozdiel 
Počet liniek 19*  11 - 8 
Počet spojov 443* 351 - 92 (z toho linka č. 19 = 42 spojov) 
z toho: mesto 399*  317 - 82 
            MHD 4  44*  34 - 10 
* po ostatných úpravách MHD 
 
 
 
 
 
Zdroj: eurobus, a. s., Košice 


