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PRÍLOHA_VÝSLEDKY ANALÝZY 

 

Tabuľka 1: Výsledky analýz mikrobiálnych sterov zo vzoriek pred cestou 
 

PRIESTOR  POČET VZORIEK ODOBRATIE VZORIEK 
Výsledky PCR 
testu COVID-19 

TOTAL 84     

    

PERSONÁL 1. KONTAKTU - POKLADNÍCI       

Priestor pred pokladnicou 1 pred otvorením okienka negatívny 

Vnútorný priestor pokladnice - Stôl 1 pred začatím smeny negatívny 

Vnútorný priestor pokladnice - Klávesnica 1 pred začatím smeny negatívny 

Vnútorný priestor pokladnice - Plat.Terminál 1 pred začatím smeny negatívny 

Vnútorný priestor pokladnice - Telefón 1 pred začatím smeny negatívny 

Pokladník - ruky 1 pred začatím smeny negatívny 

Vchod na stanicu 1 pred začatím smeny negatívny 

Východ zo stanice 1 pred začatím smeny negatívny 

Kontrolný odber rukavice 1 - negatívny 

subtotal 9     

    

PERSONÁL 1. KONTAKTU - 
SPREVÁDZAJÚCI PERSONÁL 

      

Komando - spoločný priestor, stôl 1 pred smenou negatívny 

Komando - kuchynka, rýchlovarná konvica 1 pred smenou negatívny 

Komando - osobná skrinka 1 pred smenou negatívny 

Kontrolný odber rukavice 0 -   

Doplatková pokladnica (resp. BA hl. st. "kuriér") 1 pred smenou negatívny 

Vyhradený priestor vo vlaku 1 pred smenou negatívny 

POP 1 pred smenou negatívny 

Ruky sprevádzajúceho personálu 1 pred smenou negatívny 

subtotal 7     

    

RUŠŇOVODIČI       

Miestnosť na odpočinok - Tupého, 
spoloč.priestory - gauč 

1 pred smenou negatívny 

Kuchynka - automat na kávu 1 pred smenou negatívny 

Osobná skrinka - kľučka 1 pred smenou negatívny 

Vstup do HKV - telefón 1 pred smenou negatívny 

Riadiaci panel HKV - kontrolné tlačidlo 1 pred smenou negatívny 

Ruky Rušňovodič 1 pred smenou negatívny 
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Madla na chodbe 1 pred smenou negatívny 

subtotal 7     

    

CESTA VLAKOM DIAĽKOVÝ VLAK R603 BA-ZA-KE     

NÁSTUP DO VLAKU   61562170132-0   

Tlačidlo na otváranie dverí 1 pred jazdou negatívny 

Madlo pri nastupovaní (exteriér) 1 pred jazdou negatívny 

Madlo pri nastupovaní (interiér) 1 pred jazdou negatívny 

Madlo v chodbičke 1 pred jazdou negatívny 

Prechodné dvere medzi vozňami (tlačidlo) 1 pred jazdou negatívny 

Prechodné dvere do vozňa 1 pred jazdou negatívny 

Prieduch ventilácie 1 pred jazdou negatívny 

subtotal 7     

    

VEĽKOPRIESTOROVÝ VOZEŇ   61562070238-6   

Madlá na sedadlách 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na sedenie - opierka hlavy 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na sedenie - sedacia časť 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na sedenie - opierka na ruky 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (hore) 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (dole) 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na bicykel 1 pred jazdou negatívny 

Stolík 1 pred jazdou negatívny 

Individuálne svetlo  1 pred jazdou negatívny 

Kôš 1 pred jazdou negatívny 

Zástrčka na elektrinu/port 1 pred jazdou negatívny 

Prieduch ventilácie 1 pred jazdou negatívny 

subtotal 12     

    

ODDIELOVÝ VOZEŇ   vozeň č. 8   

Chodba - madlá 1 pred jazdou negatívny 

Madlá na dverách - otváranie 1 pred jazdou negatívny 

Madlá na dverách - zatváranie 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na sedenie - sedacia časť 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na sedenie - opierka na ruky 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (hore) 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (dole) 1 pred jazdou negatívny 

Stolík 1 pred jazdou negatívny 

Ovládacie prvky: svetlo, hlasitosť vlakového 
rozhlasu, teplota 

1 pred jazdou negatívny 

Závesy 1 pred jazdou negatívny 
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Kôš 1 pred jazdou negatívny 

Ovládač svetla 1 pred jazdou negatívny 

Zástrčka na elektrinu/port 1 pred jazdou negatívny 

Prieduch ventilácie 1 pred jazdou negatívny 

subtotal 14     

    

TOALETY       

Kľučka 1 pred jazdou negatívny 

Tlačidlo na splachovanie 1 pred jazdou negatívny 

Vešiak 2x 1 pred jazdou negatívny 

Umývadlo 1 pred jazdou negatívny 

subtotal 4     

    

    

CESTA VLAKOM 
REGIONÁLNY/PRÍMESTSKÝ VLAK 

  Os 4169   

NÁSTUP DO VLAKU       

Tlačidlo na otváranie dverí 1 pred jazdou negatívny 

Kôš v predstavku 1 pred jazdou negatívny 

Madlo pri nastupovaní (interiér) 1 pred jazdou negatívny 

Stena predstavku 1 pred jazdou negatívny 

Madlá v chodbičke/na schodoch 1 pred jazdou negatívny 

Prechodné dvere do vozňa (tlačidlo) 1 pred jazdou negatívny 

Prechodné dvere medzi vozňami (tlačidlo) 1 pred jazdou negatívny 

Prieduch ventilácie 1 pred jazdou negatívny 

subtotal 8     

    

VEĽKOPRIESTOROVÝ VOZEŇ       

Madlá na sedadlách 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na sedenie - opierka hlavy 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na sedenie - sedacia časť 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na sedenie - opierka na ruky 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (hore) 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (dole) 1 pred jazdou negatívny 

Miesto na bicykel 1 pred jazdou negatívny 

Stolík 1 pred jazdou negatívny 

Priestor pre vlakový personál 1 pred jazdou negatívny 

Kôš 1 pred jazdou negatívny 

Zástrčka na elektrinu/port 1 pred jazdou negatívny 

Prieduch ventilácie 1 pred jazdou negatívny 

subtotal 
12 
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TOALETY       

Kľučka 1 pred jazdou negatívny 

Tlačidlo na splachovanie 1 pred jazdou negatívny 

Vešiak 1 pred jazdou negatívny 

Umývadlo 1 pred jazdou negatívny 

subtotal 4     

TOTAL 68  0 pozit /                     
68 negat 

 
 

Tabuľka 2: Výsledky analýz mikrobiálnych sterov zo vzoriek po ceste 

 

PRIESTOR 
POČET 
VZORIEK 

ODOBRATIE 
VZORIEK 

Výsledky PCR 
testu COVID-
19 

TOTAL 119     

    

PERSONÁL 1. KONTAKTU - POKLADNÍCI       

Priestor pred pokladnicou 1 po smene negatívny 

Vnútorný priestor pokladnice - Stôl 0 po smene   

Vnútorný priestor pokladnice - Klávesnica 1 po smene negatívny 

Vnútorný priestor pokladnice - Plat.Terminál 1 po smene negatívny 

Vnútorný priestor pokladnice - Telefón 1 po smene negatívny 

Pokladník - ruky 1 po smene negatívny 

Vchod na stanicu 1 po smene negatívny 

Východ zo stanice 1 po smene negatívny 

Odber z rukavíc 1 po smene negatívny 

subtotal 8     

    

PERSONÁL 1. KONTAKTU - SPREVÁDZAJÚCI 
PERSONÁL 

      

Komando - spoločný priestor, stôl 1 po smene negatívny 

Komando - kuchynka, rýchlovarná konvica 1 po smene negatívny 

Komando - osobná skrinka 1 po smene negatívny 

Kontrolný odber rukavice 1 po smene negatívny 

Doplatková pokladnica (resp. BA hl. st. "kuriér") 1 po smene negatívny 

POP 1 po smene   

Ruky sprevádzajúceho personálu 1 po smene negatívny 

subtotal 7     

    

RUŠŇOVODIČI       
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Miestnosť na odpočinok - Tupého, spoloč.priestory - gauč 1 po smene negatívny 

Kuchynka - automat na kávu 1 po smene negatívny 

Osobná skrinka - kľučka 1 po smene negatívny 

Vstup do HKV - telefón 1 po smene negatívny 

Riadiaci panel HKV - kontrolné tlačidlá 1 po smene negatívny 

Ruky Rušňovodiči 1 po smene negatívny 

Madlá na chodbe 1 po smene negatívny 

subtotal 7     

    

CESTA VLAKOM DIAĽKOVÝ VLAK 
R603 BA-ZA-
KE 

    

NÁSTUP DO VLAKU   vozeň č. 7   

Tlačidlo na otváranie dverí 1 po jazde negatívny 

Madlo pri nastupovaní (exteriér) 1 po jazde negatívny 

Madlo pri nastupovaní (interiér) 1 po jazde negatívny 

Stena predstavku 1 po jazde negatívny 

Prechodné dvere medzi vozňami (tlačidlo) 1 po jazde negatívny 

Prechodné dvere do vozňa (tlačidlo) 1 po jazde negatívny 

Prieduch ventilácie 1 po jazde negatívny 

subtotal 7     

    

VEĽKOPRIESTOROVÝ VOZEŇ   vozeň č. 7   

Madlá na sedadlách 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - opierka hlavy 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - sedacia časť 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - opierka na ruky 1 po jazde negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (hore) 1 po jazde negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (dole) 1 po jazde negatívny 

Miesto na lyže 1 po jazde negatívny 

Stolík 1 po jazde negatívny 

Individuálne svetlo  1 po jazde negatívny 

Kôš 3x 1 po jazde negatívny 

Zástrčka na elektrinu/port 1 po jazde negatívny 

Prieduch ventilácie 1 po jazde negatívny 

subtotal 12     

    

ODDIELOVÝ VOZEŇ   vozeň č. 8   

Chodba - madlá 1 po jazde negatívny 

Madlá na dverách - otváranie 1 po jazde negatívny 

Madlá na dverách - zatváranie 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - sedacia časť 1 po jazde negatívny 
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Miesto na sedenie - opierka na ruky 1 po jazde negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (hore) 1 po jazde negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (dole) 1 po jazde negatívny 

Stolík 1 po jazde negatívny 

Ovládanie osvetelnia 1 po jazde negatívny 

Závesy 1 po jazde negatívny 

Kôš 1 po jazde negatívny 

Ovládacie prvky: svetlo, hlasitosť vlakového rozhlasu, teplota 1 po jazde negatívny 

Zástrčka na elektrinu/port 1 po jazde negatívny 

Prieduch ventilácie 1 po jazde negatívny 

subtotal 14     

    

TOALETY   vozeň č. 8   

Kľučka 1 po jazde negatívny 

Tlačidlo na splachovanie 1 po jazde negatívny 

Vešiak 1 po jazde negatívny 

Umývadlo 1 po jazde negatívny 

subtotal 4     

    

CESTA VLAKOM DIAĽKOVÝ VLAK 
R600 KE-ZA-
BA 

    

NÁSTUP DO VLAKU   61562070231-1   

Tlačidlo na otváranie dverí 1 po jazde negatívny 

Madlo pri nastupovaní (exteriér) 1 po jazde negatívny 

Madlo pri nastupovaní (interiér) 1 po jazde negatívny 

Stena predstavku 1 po jazde negatívny 

Prechodné dvere medzi vozňami (tlačidlo) 1 po jazde negatívny 

Prechodné dvere do vozňa (tlačidlo) 1 po jazde negatívny 

Prieduch ventilácie 1 po jazde negatívny 

subtotal 7     

    

VEĽKOPRIESTOROVÝ VOZEŇ   61562070231-1   

Madlá na sedadlách 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - opierka hlavy 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - sedacia časť 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - opierka na ruky 1 po jazde negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (hore) 1 po jazde negatívny 
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Miesto na odkladanie batožiny (dole) 1 po jazde negatívny 

Batožinový priestor 1 po jazde negatívny 

Stolík 1 po jazde negatívny 

Individuálne svetlo  1 po jazde negatívny 

Kôš 1 po jazde negatívny 

Zástrčka na elektrinu/port 1 po jazde negatívny 

Prieduch ventilácie 1 po jazde negatívny 

subtotal 12     

    

ODDIELOVÝ VOZEŇ   
615621170116-
3 

  

Chodba - madlá 1 po jazde negatívny 

Madlá na dverách - otváranie 1 po jazde negatívny 

Madlá na dverách - zatváranie 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - sedacia časť 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - opierka na ruky 1 po jazde negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (hore) 1 po jazde negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (dole) 1 po jazde negatívny 

Stolík 1 po jazde negatívny 

Závesy 1 po jazde negatívny 

Kôš 1 po jazde negatívny 

Ovládacie prvky: svetlo, hlasitosť vlakového rozhlasu, teplota 1 po jazde negatívny 

Zástrčka na elektrinu/port 1 po jazde negatívny 

Pojazdná úschovňa batožiny/bicyklov 0 po jazde negatívny 

Plošina pre ZTP - ovládacie prvky 0 po jazde negatívny 

Vyhradený priestor pre ZŤP 0 po jazde negatívny 

Prieduch ventilácie 1 po jazde negatívny 

subtotal 13     

    

TOALETY       

Kľučka 1 po jazde negatívny 

Tlačidlo na splachovanie 1 po jazde negatívny 

Vešiak 1 po jazde negatívny 

Umývadlo 1 po jazde negatívny 

subtotal 4     

    

CESTA VLAKOM REGIONÁLNY/PRÍMESTSKÝ VLAK   Os 4619   

NÁSTUP DO VLAKU       

Tlačidlo na otváranie dverí 1 po jazde negatívny 
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Opierka ruky 1 po jazde negatívny 

Madlo pri nastupovaní (interiér) 1 po jazde negatívny 

Stena predstavku 2x 1 po jazde negatívny 

Madlá v chodbičke/na schodoch 1 po jazde negatívny 

Prechodné dvere do vozňa (tlačidlo) 0 po jazde negatívny 

Prechodné dvere medzi vozňami (tlačidlo) 1 po jazde negatívny 

Prieduch ventilácie 2x 1 po jazde negatívny 

subtotal 7     

    

VEĽKOPRIESTOROVÝ VOZEŇ       

Madlá na sedadlách 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - opierka hlavy 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - sedacia časť 1 po jazde negatívny 

Miesto na sedenie - opierka na ruky 1 po jazde negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (hore) 1 po jazde negatívny 

Miesto na odkladanie batožiny (dole) 1 po jazde negatívny 

Miesto na bicykel 1 po jazde negatívny 

Stolík 1 po jazde negatívny 

Kôš predstavok 1 po jazde negatívny 

Kôš 1 po jazde negatívny 

Zástrčka na elektrinu/port 1 po jazde negatívny 

Prieduch ventilácie 1 po jazde negatívny 

subtotal 12     

    

TOALETY       

Kľučka 1 po jazde negatívny 

Tlačidlo na splachovanie 1 po jazde negatívny 

Vešiak 1 po jazde negatívny 

Umývadlo 1 po jazde negatívny 

subtotal 4     

    

Rukavice po odberoch 1 po jazde negatívny 

subtotal 1     

TOTAL 119  0 pozit /                     
119 negat 

 
 
 
 
 


