
 

 

CESTOVNÝ  PORIADOK  PLATNÝ OD 11.12.2022 do 09.12.2023 
 

 
odchod z HRAŠOVÍKA 
 

 
Príchod do stanice Košice 

4,31  
premáva v pracovné dni 

Košice 4,43 

4,39  
premáva v sobotu a nedeľu, cez št. 
sviatky a dni pracovného pokoja 

Košice 4,50 

5,27 
premáva v pondelok až piatok 
nepremáva v soboty, nedele, cez št. 
sviatky a dni pracovného pokoja 

Košice 5,40 

5,42  
premáva v sobotu a nedeľu a v štátom 
uznaný sviatok  

Košice 6,00 

6,19 
premáva v pondelok až piatok, 
nepremáva v soboty, nedele, št. sviatky 
a dni pracovného pokoja 

Košice 6,35 

6,50  
premáva v pracovné dni  
 

Košice 7,08    
 
 

8,28  

premáva v pracovné dni počas 
školského vyučovania,  
 

Košice 8,45 

8,46 
premáva v sobotu a nedeľu, cez št. 
sviatky  dni pracovného pokoja 
 

Košice 9,00 

12,34 
premáva v sobotu, nedeľu  a v štátny 
sviatok 
 

Košice 12,50 

12,35 
premáva cez prázdniny od 23.12  do 5.1., 
od 6.3. do10.3., od 6.4. do 11.4., od 3.7. 
do31.8., od 30.10. do 31.10. 
 

Košice 12,50 

12,37 
premáva cez pracovné dni 
 
 

Košice o 12,50 



13,48 
premáva v pracovné dni počas 
školského vyučovania, cez prázdniny 
nepremáva 

Košice o 14,05 

15,10 
premáva v pracovné dni počas 
školského vyučovania, cez prázdniny 
nepremáva 

Košice  o 15,25 

16,10premáva v sobotu a nedeľu, cez 
št. sviatky  

Košice o 16,25 

16,30  
premáva v pracovné dni 

Košice o 16,45 

  
 

Na základe požiadaviek našich obyvateľov, obec vyjednala so spoločnosťou eurobus, a.s. dva 
nové spoje a to : 

1. odchod z Hrašovíka o 15,10 hod. "školský"  do Košíc, od školy z Rozhanoviec 
odchádza 15,04. Tento spoj dotuje obec zo svojho rozpočtu 

Na základe nového spoja sa upravil predchádzajúci spoj od školy v Rozhanovciach, po 
novom má odchod od školy v Rozhanovciach o 13,41 a pokračuje do Košíc z Hrašovíka 
o 13,48 
 
Vážení spoluobčania na nás všetkých záleží, či uvedené autobusové spojenia budeme 
môcť využívať aj v budúcnosti, preto Vás žiadame, aby ste zvážili využívanie tejto 
dopravy. 
 
S pozdravom       Renáta Demková. 
 
 
 


