
SAD Trenčín - ďalšie preventívne opatrenia proti koronavírusu 
 

Trenčín, 16.marca 2020 
Spoločnosť SAD Trenčín a.s. prijíma,  na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR  
a rozhodnutia samospráv, ďalšie preventívne opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu infekcie 
koronavírusu.  
 
Zmena vedenia dopravy v priebehu nasledujúcich 14 dní: 
 

 MHD Trenčín je od 17.3.2020 prevádzkovaná vo víkendovom režime, 

 Od 17.03.2020 sa, v záujme ochrany zdravia, zakazuje cestujúcim, vstup  do autobusov bez použitia 
rúška, prípadne šálu, šatky alebo iného prekrytia úst a nosa, 

 Prímestská autobusová doprava je do 17.3.  prevádzkovaná ako počas prázdnin, 

 Prímestská autobusová doprava  od 18.3.2020 v pracovných dňoch ako počas soboty s posilnením 
niektorých spojov, 

 Diaľková linka z Trenčína do Banskej Bystrice od 17.3.2020 nebude premávať, 

 Od 19.03.2020 sa bude vykonávať opakovaná dezinfekcia autobusov MHD TN, prímestských 
a ostatných autobusov SAD Trenčín a.s. 
 

 
Vyhľadávače cestovných poriadkov v súčasnosti nezobrazujú reálny stav odchodov zo zastávok, preto si 
skontrolujte autobusové spojenie na našom webe www.sadtn.sk v časti Cestovné poriadky. 

 prímestské linky – Od 18.3. budú spoje premávať počas pracovných dní ako v sobotu (sobota, 
nedeľa a sviatok bez zmeny). Do 17.3. nebudú premávať spoje s označením x10 a navyše budú 
premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné 
prázdniny a veľkonočné prázdniny).  

 
Klientske centrá: 
Od 17.03.2020 budú zatvorené všetky Klientske centrá. 
 
Výzva k bezhotovostnej platbe 
Vyzývame všetkých cestujúcich, aby uprednostnili platbu cestovného mestskými a dopravnými kartami 
pred hotovosťou. Pri manipulácií s hotovosťou v autobusoch žiadame cestujúcich, aby: 

 minimalizovali platbu cestovného hotovosťou, 

 v prípade platby v hotovosti si pripravili presnú čiastku, 

 uprednostňovali bezhotovostnú platbu cestovného mestskými a dopravnými kartami, 

 na dobíjanie kreditu využívali e-shop na webovej stránke www.sadtn.sk 

 na vybavenie novej dopravnej karty použite e-shop 
 
Oznamy a aktuálne informácie zverejňujeme na Facebooku a webovej stránke.  
 
Prosíme cestujúcich, aby sa voči vodičom i voči sebe vzájomne chovali ohľaduplne, zodpovedne a zároveň 
ostražito a s pokojom. 
 
Žiadame cestujúcich, aby nepoužívali na sedenie prvú  radu sedadiel za vodičom(sedadlá 1,2,3 a 4). 
 
Žiadame chorých s prejavmi nádchy a kašľa, aby nenastupovali do autobusov a chránili tak zdravie ostatných 
občanov a vodičov autobusov. 
 

Situácia sa môže meniť  v  zmysle opatrení a pokynov vydávaných krízovým štábom SR a 
Vládou SR a objednávateľmi výkonov vo verejnom záujme. 
S úctou, Ivana Strelcová, hovorkyňa SAD Trenčín, a.s. 

http://www.sadtn.sk/
http://www.sadtn.sk/

