
Zmenacestovnýchporiadkov od 11.12.2022
Linka/spoj Zmena

606427/11 poznámkačakámax.2minúty navlak 6615

606427/13
606404/113 posunspoja o+5minút, v zelenom počkánavlak 6619 od Lučenca
606404/118 posunspojao +5minút

606425/14

606425/14,16,1
606425/1 posunspojao –28 minút (5:35), v Látkachprípoj do Hriňovej
606425/16 posunspojao –25minút, (6:10) v Kokaveprípoj do Hnúšte,do BB
606425/2 zrušiť
606416/1 spoj premáva len cezpracovnédni, v sobotu nový spoj sodchodom 5:15
606416/23 nový spoj, odchod 5:15, čakána vlak 6203od Zvolena5:10
606403/1 posunspojao –10minút

606403/10
6200 do Zvolena sodchodom zPíly 4:29

606428/18 posunspoja o+10minút, v zast.Podkriváň,žel.st., počká navlak 6221 od Zvolena
606403/19 posunspojao +10minút

606403/28

606403/27
606403/26 posunspojao +7minút

606403/6
606403/119 posunspojao +13minút

606425/3
606416/18 úprava jazdnej doby podľa skutočnosƟ

606404/107

606404/127
od Málinca v terajšej časovejpolohe

606427/35 poznámkačakána spoj od Lučenca606404/19

606404/19

606427/28
6627do Utekáča,606404/107,127doMálinca

606427/23
606425/107 posunspojao +5minút,
606428/7 posunspojao –10minút,stavebné práce, obmedzenárýchlosť naceste I/16

úprava jazdnej doby podľa spoja 606427/11, poznámkačakámax.2 minúty na vlak
6619

posun spoja o – 20 (5:10) minút,poznámka v Kokavenadväzujena vlak do 6602 do
Lučenca
spoje viesť aj cezprázdniny, dochádzkado práce na poľnohospodárske družstvo
Látky

posun spoja o –10 minút v úsekuPodkriváň,Dolná Bzová,v zast.Píla,rázc.,nadväzuje
na vlak

posun spojao +5minút, v zast.Podkriváň,žel.st., čakána príchod vlaku 6222 od
Lučenca,upravaodchodu Podkriváň,OcÚ
posunspoja o +15minút, v zast.Mýtna,nám., čakána príchod vlaku 6225od
Zvolena,max.2minúty

posun spojao +12minút, v zast.Podkriváň,žel.st.,čakána príchod vlaku 6231 od
Zvolenamax.2minúty

posun spojao – 17minút, poznámkačakánaprípoj 606427/17 od Lučencamax.5
minút

posun spojao +10 minút 17:15, v Zelenomčakánavlak od Lučenca6627 max2
minúty
posun spojao +10 minút 17:15, v Zelenomčakánavlak od Lučenca6627 max2
minúty

posunspoja o+5minút, poznámkav Poltári nadväzujenaspoj 606427/35 do
Uhorského aMálinca
posunspoja o+30minút, predĺženie spoja do Zeleného,v Zelenomprípoj navlak
6624 do Lučenca

spoj vedený od Zeleného, spoj čakána prípoj od Lučencavlak 6627 aautobus od
Poltára 606404/127
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prípoje vo Zvolenea vBB
606411/47 posunspoja o+10minút, žiadosťLaliováFiľakovo
606411/29 posunspojao +10minút
606410/5,15 posunspoja o– 2minúty, Fiľakovo7:28 – Hajnáčka,Jednota7:51

nadväzujena 609417/16 hajnačka,Jednota7:51, 60941716 čakána 606410/5,15

606410/37

606410/125

606410/103
606411/35 posunspojao – 5minút 9:25 – 9:50

606411/44
606440/9 posunspojao –10minút 9:30 – 9:55
606440/16 posunspojao –12minút 9:58 –10:23, prípoj naR91510:29
606426/6 úprava jazdnej doby
606423/4 úprava jazdnej doby
606420/10 úprava jazdnej doby
606417/2 úprava jazdnej doby
606417/3 úprava jazdnej doby
606417/6 úprava jazdnej doby
606417/13 úprava jazdnej doby
606417/12 nový spoj po zastBudina
606417/18 spoj vedenýod zast.Budiná,úpravajazdnej doby
606417/17 úprava jazdnej doby
606417/16 nový spoj po zastBudina
606417/26 spoj vedenýod zast.Budiná,úpravajazdnej doby
606417/23 úprava jazdnej doby
606417/27 úprava jazdnej doby
606417/25 úprava jazdnej doby
606417/12 úprava jazdnej doby
606417/22 nový spoj po zastBudina
606417/8 spoj vedenýod zast.Budiná,úpravajazdnej doby
606412/113 úprava jazdnej doby
606412/28 úprava jazdnej doby
606405/19 posunspojao +5minút,meškanie kvôli prácamnaceste I/16
606405/28 posunspojao +5minút,meškanie kvôli prácamnaceste I/16
606416/12 úprava jazdnej doby
606420/10 posunspoja o+3minúty, čakánaspoj 606416/17 zLCmax.5minút
606426/24 posunspojao +2minúty
606423/27 v zast.halič,Ocúčakána spoje zLC606420/19 a 66417/21 max5minút
606420/1 čakána spoj 606416/17 zLCmax5minút

606410/101

príchod doHajnačka,Jednota13:41, nadväzujena 609417/30 Hajnačka,Jednota
13:50
príchod doHajnačka,Jednota15:15, nadväzujena 609417/32 Hajnačka,Jednota
15:15, čakána 606410/125
príchod doHajnačka,Jednota16:47, nadväzujena 609417/38,138 Hajnačka,Jednota
posun spojov o +5 minút , Hajnačka,Jednota16:50

posunspojao -10minút 9:50 –10:46, príchoddo Fiľakovo,aut.st. 10:23, prípoj na
R91510:29

posun spojao – 5minút, v zast.Haknačka,Jednotanadväzujenaspoj 609417/17 do
zast.Tachty
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606422/12 posunspojao +7minút
606410/115,108 posunspojov o– 5minút
606402/8,17,20 zapracovaniezastávkyMikušovce,mäsokombinát
606425/102,21 zapracovaniezastávkyMikušovce,mäsokombinát
606427/17 zapracovaniezastávkyMikušovce,mäsokombinát
606401/31 cezw premáva cezK.Hutu doMálinca
606401/30,17 zrušiť
606404/14 spoj premáva počasšk.vyučovaniazMálinec 5:05 do K.Huta5:45

v zast.PT,Zelene,žel.priecesƟečaká/ 5:26 / na vlak 66O2zUtekáča /5:28 /
606404/4 spoj premávacezšk.prázdniny zPoltár 5:23 do K.Huta5:45

aspoj606404/104 / 5:26 / zMálinca
606404/104 posunspojaMálinec / 5:05 / - Poltár / 5:33 /, Zelenomprestup naspoj

606404/4 do K.Huty
606404/3 spoj premávapočasšk.vyučovaniazK.Huta/ 6:10 / - Málinec / 6:51 /

v zast.PT,Zelene,žel.priecesƟe/6:29/ je prípoj na vlak 66O7doUtekáča/ 6:41/
606404/7 spoj premáva počasšk.prázdnin zK.Hutado Poltár 6:10 – 6:34

v zast.PT,Zelene,žel.priecesƟe/6:29/ je prípoj na vlak 66O7doUtekáča/ 6:41/
poprípade vPoltári, odchodvlaku 6:46

ktorý ide zLC5:45 do Málinca, v K.Huteje 6:20 apríchod do Málinca je 6:41
606404/16 spoj vedenýzMálinca do K.Huty 12:48 –13:28

spoj premáva počasprac. dní
autobus je v Zelenom13:09, tu môžuprestúpiť zamestnanciod Utekáča,
ktorý mápríchod do Zeleného13:08

606404/23 spoj vedenýzK.Hutydo Poltára 14:10 - 14:34
na zastávkeZelené,Jednotaje autobus 14:30, tu môžu zamestnancizMálinca

doMálinca mápríchod 14:56
zamestnancomod Utekáčaodchádzaautobus zPoltára do Utekáča14:55

606404/26 spoj vedený zPoltára do Lučenca14:35 – 15:14
spoj premáva počasprac. dní

606402/15 posun spoja , odchod zLučenca16:25
606404/28 spoj premávacezprac.dni Poltár – K.Huta17:10 – 17:33

cestujúci od Málinca vediaprestúpiť buď vPoltári, alebo vZelenom,Jednota
zautobusuktorý ide zMálinca 16:39av Poltári je 17:05, 606404/116
spoj premáva počasškolskéhovyučovania
počasškolskýchprázdnin majú zamestnanci spoj na606401/12
sodchodom zMálinca 16:41 apríchodom do K.Huty17:02
cestujúcim od Utekáčapríde do Poltára vlak 6624o 17:03

606404/27 spoj premávacezprac.dni K.Huta–Poltár 18:15 – 18:39
zamestnanciod Utekáčamajú vlak zPoltára do Utekáča 19:25
zamestnancomodMálinca ide autobus zPoltára doMálinca o 19:00

v zast.PT,Zelene,žel.priecesƟe/5:28/čaká na vlak 66O2zUtekáča / 5:28/

zamestnancizMálinca ktorí končia nočnú smenumajú autobus zK.Hutydo
Málinca , 606401/31

prestúpiť naautobus 606404/115 ktorý odchádzazPoltára 14:22 av
Zelenom,Jednotaje 14:32
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606404/30 spoj premávacezprac,dni, Málinec – K.Huta20:55 –21:35
zamestnanciod Utekáčamôžu zvlaku prestúpiť buď v Zelenom,alebo v Brezničke
Zelenéautobus : 21:16, vlak 21:08
Breznička autobus :21:19 , vlak :21:12

606404/29 K.Huta– Poltár
606404/31 Poltár –Málinec

spoje premávajú počaspracovných dní
zamestnanciod Utekáčamajú vlak zPoltára do Utekáča 23:18

606425/20 posunspojao +75minút, odchod18:45
606425/18 posunspojao - 5 minút
606405/4 spoj premáva len počasšk.vyučovania
606405/16 spoj premávapočasšk.prázdnin, posunspoja o– 10minút

606404/14 zrušený
606404/4 premáva v prac.dňoch PT5:10 – K.Huta5:32
606404/104 premáva vprac.dňochMálinec 4:45 – PT5:10
606404/3 zrušený
606401/17 nový spoj K.Huta5:55 –Málinec 6:13, spoj premáva počasšk.vyučovania
606404/7 posunspojao –15minút K.Huta5:55 –PT6:19
606401/41 posunspoja o –30minút, Lučenec5:25 - K.Huta5:55
606404/13 posunspoja o –33minút, K.Huta6:00 – PT6:24, podľa spoja 7
606425/7 posunspoja o –40 minút , PT6:25 –Kokava6:50
606404/23 posunspojao +10minút, K.Huta14:20 –Poltár 14:44

v PTnaväzuje na606425/25 doUtekáča
606404/26 posunspoja o +10minút, Poltár 14:45 – LC15:24
606404/27 posunspoja o –20minút, K.Huta17:55 – PT18:19
606425/20 zrušiť
606404/116 zrušený
606401/12 posunspojao +30minút, Málinec 17:11 – K.Huta17:32
606401/43 nový spoj K.Huta17:55 –Málinec 18:13, spoj premáva počaspracovnýchdní
606401/22 nový spoj Málinec 18:20 – Lučenec19:11, premávapočaprac.dní
606404/29 posunspojao - 15 minút, K.Huta 21:55Poltár 21:19
606404/31 posunspoja o –15minút, PT22:20 –Málinec 22:51

zapracovanie zastávky Lučenec,Ľadovootoč
606103/3,5,15,17,2,4,
14,16
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