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Zoznam miest určených k vykonaniu policajnej akcie ,,Stihnem – nestihnem“ 

dňa 10. apríla 2018 

A/ Prechádzanie cez koľaje na nedovolených miestach  

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 

1. železničná stanica Bratislava hlavná stanica – prechody medzi nástupišťami č. 1 až č. 5 smer 

železničná zastávka Bratislava – Vinohrady, 

2. železničná stanica Bratislava hlavná stanica – prechody cez koľajisko Dvor a medzi 

nástupišťom č. 1 a č. 2 smer železničná stanica Bratislava – Lamač, 

3. železničná stanica Pezinok – km 19,200 – úrovňový prechod medzi nástupišťami  na trnavskom 

zhlaví, 

4. medzistaničný úsek:  Podunajské Biskupice – Bratislava Nové Mesto, Bratislava Nové Mesto – 

Bratislava - ústredná nákladná stanica (tri súbežné traťové koľaje od priecestia v km 7,215 

(4,419) až po úroveň OD Hornbach, km 7,940 , TUDU 2841 02-prechod od Hornbachu na 

Ostredky, v úrovni zastávky MHD a OD Terno (Kozmos) v km cca 6,800 (4,000), 

5. Bratislava hlavná stanica - odbočka Močiar koľaj č. 1 a č. 2, km 57,650, TUDU 2804 06-Biely 

Kríž, 

6. Bratislava  hlavná stanica - odbočka Vinohrady koľaj č. 1 a č. 2, km 3,780 , TUDU 2701 02-

Biely Kríž, 

7. medzistaničný úsek: Lamač – Devínska Nová Ves okolo km 47,000 od diaľničného nadjazdu 

smerom k Lamaču v úrovni nákupného centra LIDL až Lamačský cintorín,  

8. Malacky – km 25,400, pod diaľničným nadjazdom u vchodového návestidla od Veľkých Levár.  

 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave 

1. železničná stanica Trnava – dopravňa Šelpice, km 2,550 – prechod ľudí cez trať zo sídliska 

Prednádražie na cintorín Kamenný mlyn, 

2. železničná stanica Trnava – dopravňa Šelpice, km 3,819 až 4,050 – prechod ľudí po trati 

v úseku zastávka Trnava predmestie - priecestie v km 3,819, 

3. Cífer – km 37,230 – úrovňový prechod na konci nástupíšť na bratislavskom zhlaví,  

4. Trnava - km 47,250 - 47,300 žilinské zhlavie,  

5. Trnava  –  km 46,250 – úrovňový prechod medzi nástupišťami na strednom zhlaví, km  46,340 

služobný prechod vonkajšieho výpravcu medzi 1. a 2. nástupišťom, od  km 46,914 žilinské 

zhlavie, chôdza z nástupíšť č. 1 a č. 2 vedľa koľají smerom na sídlisko Podjavorinská, 

6. Leopoldov – km 63,520 služobný prechod vonkajšieho výpravcu medzi 1., 2. a 3. nástupišťom, 

7. železničná stanica Piešťany - úrovňový prechod  medzi nástupišťami č. 1 a č. 2, nástupište na 

leopoldovskom zhlaví, prechádzanie cez koľaje v priestore, kde začína protihluková stena 

v smere od stanice na leopoldovskom zhlaví, prechádzanie cez koľaje pri vybudovanom 

podchode, asi v km 80,800, 

8. železničná stanica Sereď - gáňske zhlavie,  

9. trať Trnava – Brestovany koľaj č. 1 a č. 2 cestný nadjazd km 49,076, 

10. trať Trnava – Kúty koľaj č.1, km 2,400 - 2,550, 

11. Trnava - Križovany  koľaj č.1, km 12,215, 12,340, 12.370,  

12. železničná stanica Dunajská Streda pri stavadle č. 1. 
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V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 

1. železničná stanica Prievidza povedľa koľaje smerom na sídlisko Zapotôčky,  

2. železničná stanica Handlová od výpravnej budovy medzi koľajami č. 4 a č. 6 smerom na 

stavadlo č. 2 k priecestiu v km 18,701, 

3. Veľké Uherce – Veľké  Bielice – km 0,350,   

4. Nové Mesto nad Váhom - žilinské zhlavie,  

5. v úseku trate Veľké Bielice – Nitrianske Pravno v km: 0,800, 1,450, 1,700, 1,900, 3,400, 3,450, 

20,900, 27,100, 

6. v úseku trate Prievidza – Handlová v km: 1,450, 2,300, 10,050, 16,800, 17,100, 17,550,    

17,750,  17,850, 18,000,  

7. v úseku trate Horná Štubňa – Handlová v km 17,500, 

8. zástavka Trenčín – Zlatovce, prechod cez koľaje na konci protihlukovej steny od Trenčína, 

9. Ladce – pred dopravnou kanceláriou, 

10. zastávka Košeca a Beluša – nie je využívaný mimoúrovňový prístup k vlakom. 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 

1. Liptovský Hrádok - medzi dopravnou kanceláriou a stavadlom č. 2, 

2. Vrútky -  služobný prechod oproti dopravnej kancelárii,  

3. Žilina - služobný prechod, resp. prechod pre imobilných cestujúcich k nástupištiam č. 2 a č. 3, 

4. Čadca - služobný prechod k vonkajšiemu výpravcovi na nástupište č. 2 - košické zhlavie,  

5. Kysucké Nové Mesto - žilinské zhlavie, služobný prechod, resp. prechod pre imobilných 

cestujúcich. 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 

1. železničná stanica Šurany - stavadlo č. 1 a č. 2,  

2. železničná stanica Komjatice - pred dopravnou kanceláriou, 

3. železničná stanica Nitra pri vchodovom návestidle od Ivanky pri Nitre, prechod pri benzínovej 

pumpe km 32,720, 

4. medzi železničnými stanicami Nitra – Lužianky (Nitra zastávka) km 35,780 (začiatok/koniec 

nástupišťa smer Nitra), 

5. medzi železničnými stanicami Nitra – Lužianky (Nitra zastávka – Mlynárce) km 36,285,  

6. Lužianky pred dopravnou kanceláriou km 41,110 a pred  stavadlom č. 1 v km 41,160 popri 

koľajovej váhe, 

7. železničná stanica Rišňovce - km 13,950, 

8. traťový úsek Nitra - Topoľčany v km: 35,700 (Nitra – zastávka),  69,400 (železničná stanica 

Topoľčany), 

9. Štúrovo – Štúrovo štátna hranica, km 201,550 – nepoužívaná zastávka Chľaba,  

10. Strekov – Gbelce  km 170,870,  

11. železničná stanica Šaľa - priestor medzi výpravnou budovou a protiľahlou budovou (km 

114,400), 

12. železničná stanica Trnovec nad Váhom – koľajisko medzi staničnou budovou a cestnou 

komunikáciou 1/75 v obci Trnovec nad Váhom. 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici 

1. železničná stanica Sliač kúpele, 

2. v úseku trate   Brezno Halny – Brezno km  12,200 až 10,735,  
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3. železničná stanica Banská Bystrica – prechod na konci nástupíšť č. 1, č. 2 a č. 3, km 21,221,  

4. železničná stanica Poltár - pred dopravnou kanceláriou,  

5. železničná stanica Vlkanová - oproti dopravnej kancelárii, 

6. železničná stanica Fiľakovo - pri stavadle č. 3 a pri výhybkárskom stavadle č. 2, 

7. železničná stanica Podbrezová,  

8. železničná stanica Lučenec - pred stavadlom č. 2, 

9. Zvolen mesto – železničné priecestie (SP1133), km 1,216. 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove 

 

1. železničná stanica Stará Ľubovňa - na plavečskom zhlaví medzi vchodovým návestidlom „S“ 

a krajnou výhybkou, cez popradské zhlavie,  

2. železničná stanica Poprad –Tatry, 

3. priecestie v km 197,874 (Levočská cesta),  

4. estakáda haly TEŽ,  

5. železničná stanica Studený Potok - prechádzanie cez železničný most popri ceste I/66, 

6. železničná zastávka Huncovce – prechádzanie po koľajach smerom na Kežmarok, 

7. železničná stanica Vranov nad Topľou - z vestibulu krížom k vodárni,  

8. železničná stanica Prešov - služobný prechod na konci nástupíšť na plavečskom zhlaví, 

9. železničná zastávka Humenné mesto km 1,400 – 1,600. 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach 

1. železničná stanica Kostoľany nad Hornádom; km 107,500 - 107,600 - koniec nástupíšť na 

kysackej strane, 

2. železničná stanica Košice – stavadlo č. 3, 

3. železničná stanica Michalovce, 

4. železničná stanica Streda nad Bodrogom, 

5. železničná stanica Pribeník, 

6. železničná zastávka Smižany, 

7. železničná stanica Trebišov - km 20,740 (pod cestným nadjazdom) cez traťovú koľaj smer 

Hrinište a km 20,375 (koniec nástupišťa) cez dopravné koľaje č. 10, 8, 6, 4, 1, 3 a manipulačné 

koľaje č. 12, 14 a 16,   

8. železničná stanica Michalovce - oproti dopravnej kancelárii, 

9. železničná stanica Veľká Ida,  

10. úsek trate od železničnej stanice Košice po železničnú zastávku Košice – predmestie, pri 

záhradkárskej osade,  

11. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Margecany, 

12. železničná stanica Slovenské Nové Mesto, 

13. železničná stanica Čierna nad Tisou, 

14. košické a žilinské zhlavie v železničnej stanici Spišská Nová Ves, rušňové depo v železničnej 

stanici Spišská Nová Ves, 

15. košické a žilinské zhlavie, nákladný obvod a nástupištia v železničnej stanici Markušovce, 

16. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Krompachy, 

17. úsek trate medzi železničnou stanicou Margecany a železničnou zastávkou Žakarovce.  
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B/ Železničné priecestia 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 

1. Bratislava - železničné priecestie (SP2079) na križovatke ulíc Trnavská – Ivanská,  

2. Bratislava - železničné priecestie (SP2080), Vrakúňska cesta, 

3. Bratislava - železničné priecestie (SP1985), ulica Pri mlyne, 

4. Bratislava -  železničné priecestie (SP0373), ulica Pri Šajbách. 

 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave 

      Veľký Meder – železničné priecestie (SP2144) - km 29,252. 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 

1. Trenčianska Teplá – železničné priecestie (SP1916), 

2. Prievidza - železničné priecestie pod Banskou (SP2377),  

3. Prievidza - železničné priecestie Košovská ulica (SP2374). 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 

1. Svrčinovec - železničné priecestie (SP0107) - km 4,465, 

2. železničné priecestie v úseku Martin – Vrútky pri zastávke Priekopa (SP0554) - km 309,382, 

3. železničné priecestie  na trati Čadca – Makov (SP0055) - km 9,756, 

4. železničné priecestie na trati Žilina – Rajec (SP1953) - km 12,880. 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 

1. Tekovský Hrádok - železničné priecestie (SP0967), 

2. Šurany - železničné priecestie pri PTŠ (SP0850). 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici 

1. Zvolen mesto – železničné priecestie (SP 1133) - km 1,216,  

2. Sliač kúpele – železničné priecestie (SP1138) - km 6,705, 

3. Sliač kúpele – železničné priecestie (SP1137) - km 5,625,  

4. Rimavská Sobota - Sabová – železničné priecestie (SP1185) - km 8,942, 

5. Lučenec - Fiľakovská cesta – železničné priecestie (SP0498) - km 160,357, 

6. Lučenec - Zvolenská cesta – železničné priecestie (SP0500) - km 162,615, 

7. železničné priecestie (SP0789) v mieste železničnej zastávky Žiar nad Hronom - km 53,884. 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove 

1. Prešov - železničné priecestie (SP1616) - km 20,388, 

2. Prešov - železničné priecestie na ulici Budovateľskej (SP1612) - km 17,658, 

3. železničné priecestie pri železničnej stanici Prešov - mesto (SP1614) - km 18,656, 
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4. Prešov - železničné priecestie na ulici Jazdeckej (SP1617) - km 21,134, 

5. železničné priecestie na trati Humenné – Stakčín - km 1,314 – Humenné mesto (SP1481). 

 

V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach 

1. Košice - železničné priecestie na ulici Rampovej (SP0122), 

2. železničné priecestie Košice – predmestie na ulici Jantárovej (SP1315), 

3. Sečovce - železničné priecestie na ceste I/50 (SP1424), 

4. Čierna nad Tisou - železničné priecestie pri štátnej hranici (SP1279) – km 0,715, 

5. Dobrá - železničné priecestie pri termináli kombinovanej dopravy (SP1742) – km 5,860, 

6. Veľké Kapušany - železničné priecestie smer Maťovce (SP1476) – km 17,689, 

7. Veľké Kapušany - železničné priecestie smer Čierne Pole (SP1454 a SP1704), 

8. Spišská Nová Ves - železničné priecestie na ulici Markušovská cesta (SP0127) – km 171,136, 

9. Spišská Nová Ves - železničné priecestie na ulici Duklianska (SP0128) – km 174,713, 

10. Smižany - železničné priecestie (SP0129) – km 175,883, 

11. Harichovce - železničné priecestie (SP0243) – km 4,828, 

12. Levočské Lúky - železničné priecestie (SP0247) – km 8,625,  

13. Bystrany - železničné priecestie (SP0254) – km 2,728, 

14. Gelnica - železničné priecestie  na  ulici Hlavná (SP1068) – km 8,033. 

 

 

 


