ÚPRAVA PREVÁDZKY PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA LINKÁCH
VNÚTROŠTÁTNEJ PREPRAVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
NA OBDOBIE PLATNOSTI CESTOVNÝCH PORIADKOV OD 12.12.2010 DO 10.12.2011

V období štátnych sviatkov, dní pracovného voľna a vybratých pracovných dní
v Slovenskej republike budú vedené spoje bez označenia a spoje označené nasledovne:

ROK 2010

ROK 2011

22.12. streda

3, 3c, X, b, c, d, dc, g, y, yc, V

30.6. štvrtok

4, 4c, X, b, c, d, dc, g, y, yc, V

23.12. štvrtok

5, 5w, X, Xw, b, g, y, yw

1.7. piatok

5, 5w, X, Xw, b, g, y, yw

24.12. piatok

a, g, +

4.7. pondelok

1, 1w, X, Xw, b, d, dw, g

25.12. sobota

a, g, +

5.7. utorok

a, g, +

26.12. nedeľa

7, a, g, +

6.7. streda

3, 3w, X, Xw, b, d, dw, g, y, yw

27.12. pondelok

1, 1w, X, Xw, b, d, dw, g

28.8. nedeľa

a, g, +

31.12. piatok

5, 5w, X, Xw, b, g, y, yw

29.8. pondelok

7, a, g, +

ROK 2011

30.8. utorok

1, 1w, X, Xw, b, d, dw, g

a, g, +

31.8. streda

3, 3w, X, Xw, b, d, dw, g, y, yw

2.1. nedeľa

7, a, g, +

1.9. štvrtok

a, g, +

3.1. pondelok

1, 1w, X, Xw, b, d, dw, g

2.9. piatok

5, 5w, X, Xw, b, g, y, yw

5.1. streda

3, 3w, X, Xw, b, d, dw, g, y, yw

4.9. nedeľa

7, a, g, +, N

6.1. štvrtok

a, g, +

5.9. pondelok

1, 1c, X, b, c, d, dc, g, P

7.1. piatok

5, 5w, X, Xw, b, g, y, yw

14.9. streda

3, 3c, X, b, c, d, dc, g, y, yc

9.1. nedeľa

7, a, g, +, N

15.9. štvrtok

a, g, +

10.1. pondelok

1, 1c, X, b, c, d, dc, g, P

16.9. piatok

5, 5c, X, b, c, g, y, yc, V

30.1. nedeľa

7, a, g, +

27.10. štvrtok

4, 4c, X, b, c, d, dc, g, y, yc, V

31.1. pondelok

1, 1w, X, Xw, b, g, d, dw, N

28.10. piatok

5, 5w, X, Xw, b, g, y, yw

1.2. utorok

2, 2c, X, b, c, d, dc, g, y, yc, P

30.10. nedeľa

7, a, g, +

20.4. streda

3, 3c, X, b, c, d, dc, g, y, yc, V

31.10. pondelok

1, 1w, X, Xw, b, d, dw, g

21.4. štvrtok

5, 5w, X, Xw, b, g, y, yw

1.11. utorok

a, g, +, N

22.4. piatok

a, g, +

2.11. streda

3, 3c, X, c, b, d, dc, g, y, yc, P

23.4. sobota

6, a, b

3.11. štvrtok

4, 4c, X, b, c, d, dc, g, y, yc

24.4. nedeľa

a, g, +

4.11. piatok

5, 5c, X, b, c, g, y, yc, V

25.4. pondelok

7, a, g, +

16.11. streda

3, 3c, X, b, c, d, dc, g, y, yc

26.4. utorok

1, 1w, X, Xw, b, g, d, dw, N

17.11. štvrtok

a, g, +

27.4. streda

3, 3c, X, b, c, d, dc, g, y, yc, P

18.11. piatok

5, 5c, X, b, c, g, y, yc, V

1.5. nedeľa

7, a, g, +, N

8.5. nedeľa

7, a, g, +, N

1.1. sobota

i

Spoje označené značkami „c“, „P“, „V“, „N“ v iných dňoch, ako sú uvedené v tabuľke, budú
premávať v zmysle svojho významu v závislosti na termínoch školských prázdnin.
Ďalšie značky obmedzujúce rozsah prevádzky pravidelnej autobusovej dopravy sú uvedené
pod cestovnými poriadkami jednotlivých liniek.

ISCP Zvolen 2010

UPOZORNENIE
Ak na diaľkových linkách pri použití značiek "1" - "7" majú spoje premávať v kalendárne dni
/ nie s úpravou prevádzky pre sviatky/ je potrebné pod linkou uvádzať vysvetlenie napr.:
"1" - premáva v kalendárny pondelok,
"7" - premáva v kalendárnu nedeľu

Pri používaní značiek "P", "V", "N" na spojoch diaľkových liniek prechádzajúcich krajmi
s rôznymi termínmi jarných prázdnin je potrebné presne určiť, kedy daný spoj premáva.
Doplniť značku "f" alebo "h" !!!
Premávanie spoja sa /bez upresnenia/ nastavuje podľa termínu jarných prázdnin kraja, ktorému prislúcha
východzia zastávka linky.

NEDOVOLENÉ KOMBINÁCIE ZNAČIEK
"6c" , "7c", "ac", "bc", "gc", "+c"
"6w" , "7w", "aw", "bw", "gw", "+w"
V týchto prípadoch je potrebné namiesto doplnkovej značky "c" alebo "w" použiť obmedzenie
pomocou značiek:
"f" - nepremáva od ... do ..., od ... do ...
"h" - premáva aj ..., ..., ..., ..., ...,
"t" - premáva len od ... do ..., od ... do ...

Termíny prázdnin v školskom roku 2010/2011
Vianočné:
Polročné:

od 23.12.2010 /štvrtok/ do 7.1.2011 /piatok/
vyučovanie začína 10.1.2011 /pondelok/
31.1.2011 /pondelok/
vyučovanie začína 1.2.2011 /utorok/

Jarné:
- kraj BB, ZA, TN od 14.2.2011 /pondelok/ do 18.2.2011 /piatok/

vyučovanie začína 21.2.2011 /pondelok/
- kraj BA, NR, TT od 21.2.2011 /pondelok/ do 25.2.2011 /piatok/
- kraj KE, PO

Veľkonočné:
Letné:

vyučovanie začína 28.2.2011 /pondelok/
od 28.2.2011 /pondelok/ do 4.3.2011 /piatok/
vyučovanie začína 7.3.2011 /pondelok/
21.4.2011 /štvrtok/ do 26.4.2011 /utorok/
vyučovanie začína 27.4.2011 /streda/
1.7.2011 /piatok/ do 2.9.2011 /piatok/

Vyučovanie v šk.roku 2011/2012 sa začne 5.9.2011 /pondelok/.
Jesenné:

28.10.2011 /piatok/ a 31.10.2011 /pondelok/
vyučovanie začína 2.11.2011 /streda/

