
 

 

OZNAM PRE CESTUJÚCICH 

 

OBMEDZENIA V MHD – 
PRETEKY NA KOLIESKOVÝCH  

LYŽIACH – SOBOTA 24.7.2021 
A NEDEĽA 25.7.2021 

 

Vážení cestujúci, 

v sobotu 24.7.2021 v čase od 13:15 hod. do 18:00 hod. a v nedeľu 25.7.2021 v čase od 

9:15 hod. do 10:15 hod. dôjde z dôvodu konania Svetového pohára v pretekoch na 

kolieskových lyžiach k úplnému vylúčeniu premávky na niektorých cestách a miestnych 

komunikáciách. Trolejbusové a autobusové linky budú premávať s nasledovnými úpravami: 

SOBOTA 24.7.2021 od 13:15 do 18:00 
 

č. linky prijaté opatrenia 

1  Linka NEBUDE v čase od 
13:03 do 18:07 PREMÁVAŤ. 

2  Linka NEBUDE v čase od 
13:22 do 18:03 PREMÁVAŤ. 

3  Linka NEBUDE v čase od 
12:51 do 18:05 PREMÁVAŤ. 

4  Linka NEBUDE v čase od 
13:12 do 17:54 PREMÁVAŤ. 

5  Linka NEBUDE v čase od 
13:20 do 18:02 PREMÁVAŤ. 

6  Linka NEBUDE v čase od 
13:17 do 17:46 PREMÁVAŤ. 

7  Linka NEBUDE v čase od 
13:01 do 18:20 PREMÁVAŤ. 

21 

 Linka bude v čase od 13:15 do 
17:45 premávať obchádzkou cez 
obchvat R1. 
 Zastávky „Okresný úrad“, 
„Nám. Ľ. Štúra, Kaufland“ 
a „Sládkovičova“ nebudú v uve-
denom čase obsluhované. 
 Linka bude počas obchádzky 
mimoriadne zastavovať na zas-
távke „Zvolenská cesta, TESCO“ 
(upozornenie – linka bude zasta-
vovať v opačnom smere ako 
obvykle!). 
 Dotknuté spoje: 63, 65, 67, 
69, 71 a 62, 64, 66, 68, 70. 
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 Linka bude v čase od 13:15 do 
17:45 premávať obchádzkou cez 
obchvat R1. 
 Zastávky „Okresný úrad“, 
„Nám. Ľ. Štúra, Kaufland“, 
„Sládkovičova“ a „Zvol. cesta, 
TESCO“ nebudú v uvedenom čase 

obsluhované. 
 Dotknuté spoje: 101, 107, 119, 
133, 137 a 52, 58, 62, 66, 70. 
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 Linka bude v čase od 13:15 do 
17:45 premávať obchádzkou popri 
Plážovom kúpalisku. 
 Zastávky „Európa SC“, „Nám. H. 
Vajanského“ a „Úsvit“ nebudú 
v uvedenom čase obsluhované. 
 Linka bude počas obchádzky 
mimoriadne zastavovať na zastávkach 
„Plážové kúpalisko“, „Úrad PV SR“ 
a „Wolkerova“. 
 Dotknuté spoje: 59, 67, 141, 81, 
91, 99 a 66, 140, 80, 90, 98. 
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 Linka bude v čase od 13:15 do 
17:45 premávať obchádzkou cez 
Mestský park a Plážové kúpalisko. 
 Zastávky „Švermova, ESC“ 
a „Úsvit“ nebudú v uvedenom čase 
obsluhované. 
 Linka bude počas obchádzky 
mimoriadne zastavovať v zastávkach 
„Nám. H. Vajanského", "Tajov-
ského, park“, „Plážové kúpalisko“, 
„Úrad PV SR“ a „Wolkerova“. 
 Dotknuté spoje: 67, 75, 81, 89, 91 
a 60, 66, 70, 74. 

33 

 Linka bude v čase od 13:15 do 
17:45 premávať obchádzkou cez 
Plážové kúpalisko. 
 Zastávky „Európa SC“, „Nám. H. 
Vajanského“, „Úsvit“, „Wolkerova“ 
a „Úrad PV SR“ nebudú v uvedenom 
čase obsluhované. 
 Dotknuté spoje: 21, 25, 29 a 56, 
34, 38, 42. 

 
 

 



Linky 20, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 42, 43, 97 a 100 budú premávať podľa platných cestovných 

poriadkov. 

Z dôvodu predĺženia trás niektorých liniek MHD počas obchádzky môže dôjsť ku meškaniu spojov 

MHD. Cestujúcim odporúčame pri plánovaní ciest v uvedenom čase vyhradiť si väčšiu časovú 

rezervu. 

 

NEDEĽA 25.7.2021 od 9:15 do 10:15 
 
 

č. linky prijaté opatrenia 

1, 3, 
5 

 Niektoré spoje v uvedenom čase 
môžu byť vykonané s miernym 
meškaním. 
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 Spoj s odchodom 9:30 zo 
Starohorskej otoč. bude ukončený na 
zastávke "Strieborné námestie". 
 Spoj s odchodom 10:05 
z Rooseveltovej nemocnice bude 
vykonaný od zastávky "Strieborné 
námestie". 
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 Spoj s odchodom 8:52 zo 
Železničnej stanice bude ukončený na 
zastávke "Tajovského, park". 
 Spoj s odchodom 9:20 
z "Podlavice, Gaštanová" bude 
vykonaný od zastávky "Tajovského, 
park". 
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 Spoj s odchodom 9:22 zo 
Železničnej stanice bude ukončený na 
zastávke "Strieborné námestie". 
 Spoj s odchodom 9:49 z "Skubín, 
otočka" bude vykonaný od zastávky 
Strieborné námestie. 

 
 

 
Ostatné linky MHD budú premávať podľa platných cestovných poriadkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici 19.7.2021 

 

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. 
Kremnička 53 
974 05 Banská Bystrica 
Tel.: +421 48 410 13 03 
Internet: www.dpmbb.eu 
E-mail: info@dpmbb.eu 

 

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. 
Prevádzka Partizánska 97 
974 01 Banská Bystrica 
Tel.: +421 48 471 48 11 
Internet: www.sadzv.sk 
 
 



 

 

OZNAM PRE CESTUJÚCICH 

 

OBMEDZENIA V PAL – 
PRETEKY NA KOLIESKOVÝCH  

LYŽIACH – SOBOTA 24.7.2021 
A NEDEĽA 25.7.2021 

Vážení cestujúci, 

v sobotu 24.7.2021 v čase od 13:15 hod. do 18:00 hod. a v nedeľu 25.7.2021 v čase od 9:15 hod. 
do 10:15 hod. dôjde z dôvodu konania Svetového pohára v pretekoch na kolieskových lyžiach 
k úplnému vylúčeniu premávky na niektorých cestách a miestnych komunikáciách. Prímestské 
autobusové linky budú premávať s nasledovnými úpravami: 
 

SOBOTA 24.7.2021 od 13:15 do 18:00 
 

č. linky prijaté opatrenia 

601451 

 Linka bude v čase od 13:15 do 17:45 premávať obchádzkou cez Plážové kúpalisko 
a Kyjevské námestie. 

 Zastávky „Okresný úrad“, „Nám. Ľ. Štúra, Kaufland“, "Poľná, rázcestie" 
a „Poľná“ nebudú v uvedenom čase obsluhované. 
 Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach „Plážové 

kúpalisko“, „Úrad PV SR“, „Nové Kalište“, Kyjevské námestie“ a „Moskovská, 
rázcestie“. 

 Dotknuté spoje: 3, 59. 

601455 

 Linka bude v čase od 13:15 do 17:45 premávať obchádzkou cez obchvat R1. 
 Zastávky „Okresný úrad“, „Nám. Ľ. Štúra, Kaufland“ a „Sládkovičova“ nebudú 
v uvedenom čase obsluhované. 
 Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávke „Zvolenská cesta, 
TESCO“. 
 Dotknuté spoje: 55, 67, 77 a 60, 70. 

 
Ostatné prímestské linky budú premávať bez obmedzení. 
 
 

 

 

NEDEĽA 25.7.2021 od 9:15 do 10:15 
 

č. linky prijaté opatrenia 

601462  odchod o 9:00 zo zastávky Kordíky, Jednota bude posunutý na 8:40. 
 odchod o 9:50 zo zastávky Králiky, Rusko bude posunutý na 10:00 

 
Ostatné prímestské linky budú premávať bez obmedzení. 
 
 
 

 
V Banskej Bystrici 19.7.2021 

 

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. 
Prevádzka Partizánska 97 
974 01 Banská Bystrica 
Tel.: +421 48 471 48 11 
Internet: www.sadzv.sk 
 

 

 
 

 


