INFORMÁCIE PRE CESTUJÚCICH
V súvislosti s celoštátnymi oslavami 75. výročia SNP v Banskej Bystrici dňa 29.8.2019, Vás
upozorňujeme na rozsiahle dopravné obmedzenia spojené s prípravou osláv a samotným
konaním vojenskej prehliadky. Plánované dopravné obmedzenia sa týkajú dní 27. a 29. augusta
2019.
Na základe toho budú uzavreté komunikácie:
-

I/69 od reštaurácie „Rožok“ v meste Sliač smerom do Banskej Bystrice
čiastočne uzavretá rýchlostná komunikácia R 1 od Banskej Bystrice smer Zvolen
a uzávierka cesty I/66 od Banskej Bystrice – Hušták smer Brezno.

Premávka bude odkláňaná mimo širšie centrum Banskej Bystrice.
Príjazd vozidlami zo všetkých smerov Slovenska na letisko Sliač bude smerovaný príslušníkmi
PZ SR na kontrolný bod reštaurácia „Rožok“ Sliač – viď mapka. V tomto mieste sa preukážete
príslušníkovi PZ SR cestovnými dokladmi (odporúčame pripraviť si POKYNY K ZÁJAZDU, alebo
VOUCHER), na základe čoho Vám bude umožnený vjazd po ceste I/69 na letisko (obdobne
postupujú vodiči taxi služby poprípade tí vodiči, ktorí sa potrebujú dostať na letisko Sliač za
účelom dovozu alebo odvozu cestujúceho – oznámia príslušníkovi PZ SR dôvod vjazdu).
Cestujúci nižšie uvedených letov, ktorí priletia späť na Slovensko, budú mať regulovaný výjazd
z letiska Sliač po ceste I/69 na Sliač a odtiaľ do domovských miest.
Na základe tejto skutočnosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste príchod na Letisko Sliač, a.s.
plánovali s dostatočným časovým predstihom, a to nasledovne:
1. 27.8.2019 let číslo: 8Q785/6 s odletom do Antalye (Turecko) z letiska Sliač o 17:30 hod
- príchod na letisko Sliač do 13:30 hod
2. 27.8.2019, let č.: FEG 3625/6 s odletom do Hurghady (Egypt) z letiska Sliač o 19:00 hod
- príchod na letisko Sliač do 15:00 hod
3. 29.8.2019, let č.: KK6305/6 s odletom do Antalye (Turecko) z letiska Sliač o 15:00 hod
príchod na letisko do 10:00 hod

V prípade otázok môžete využiť aj infolinku k oslavám SNP: 0800 242 000
(28. 8. 2019 od 10.00-18.00; 29. 8. 2019 od 08.00 do skončenia podujatia)

Ďakujeme za pochopenie.
Príjazd od Banskej Bystrice, Brezna, Ružomberka:
https://www.google.sk/maps/dir/48.7461196,19.2419682/48.6410136,19.1409909/@48.701
2776,19.1506247,12z/data=!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d19.1301634!2d48.6598696!3s0x4715
394b4465a5e1:0x99d46fe5fb24a215!1m0!3e0?hl=sk
Príjazd od Žiaru nad Hronom:
https://www.google.sk/maps/dir/48.5664066,19.0476364/Letisko+Slia%C4%8D,+a.s/@48.61
19322,19.1111457,13.83z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x471539006b2614c9:0x56258c
248cbc906d!2m2!1d19.1407182!2d48.6408547!3e0?hl=sk

Príjazd od Lučenca:
https://www.google.sk/maps/dir/48.5671959,19.2318627/Letisko+Slia%C4%8D,+a.s/@48.61
27871,19.0644536,12.04z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x471539006b2614c9:0x56258c
248cbc906d!2m2!1d19.1407182!2d48.6408547!3e0?hl=sk

