
 

Úplná uzávierka verejných komunikácií! 

 
Dňa 2. júna 2019 v nedeľu sa uskutočnia majstrovstvá sveta v triatlone The Championship 
2019. 
Úplná uzávierka platí v Gabčíkove na ceste II/506 ( Bratislavská cesta) a na ceste III/1421 
(Dunajská cesta) cez Vodné dielo až po Vojku nad Dunajom  
dňa 2. júna 2019 v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. 

Vzhľadom na dočasné zmeny v organizácii dopravy, dopravná spoločnosť Slovak Lines, a. s. 
oznamuje cestujúcej verejnosti, že dňa 2. júna 2019 v úseku Šamorín – Blatná na Ostrove – 
Gabčíkovo a späť bude vylúčená prímestská autobusová doprava a nebudú vedené v tomto 
úseku nasledovné spoje: 
Smer Šamorín – Gabčíkovo 
spoj 102413 s odchodom zo Šamorína o 9:23 hod. v smere do Gabčíkova 
spoj 102413 s odchodom zo Šamorína o 11:23 hod. v smere do Gabčíkova 
spoj 102413 s odchodom zo Šamorína o 11:53 hod. v smere do Gabčíkova 
spoj 102413 s odchodom zo Šamorína o 14:21 hod. v smere do Gabčíkova 
Smer Gabčíkovo – Šamorín 
spoj 102413/34 s odchodom z Gabčíkova o 9:24 hod. v smere do Bratislavy 
spoj 102413/38 s odchodom z Gabčíkova o 11:24 hod. v smere do Bratislavy 
spoj 102413/40 s odchodom z Gabčíkova o 13:24 hod. v smere do Bratislavy 
Za porozumenie Vám ďakujeme ! 

 Teljes útlezárás! 

Vasárnap - 2019. június 2-án megrendezésre kerül a The Championship 2019 triatlon 
világbajnokság. 
A teljes útlezárás a bősi Pozsonyi utat (II/506-os állami út), a Dunasort (III/1421-es út), és az 
Vizierőműre vezető utat érinti egészen Vajkáig. 
A teljes útlezárásra Bősön 2019. június 2-án kb. 9:00 – 15:00 – óráig kerül sor. 

A Slovak Lines közlekedési vállalat értesíti a lakosságot, hogy az autóbusz menetrend az 
útlezárás végett a következőképp változik: Somorja – Sárosfa – Bős útvonalon az útlezárás 
végett N E M fognak közlekedni a következő számú autóbuszjáratok: 
Somorja – Bős irányában 
102413 – indulás Somorjáról 9:23 órakor Bősre 
102413 – indulás Somorjáról 11:23 órakor Bősre 
102413 – indulás Somorjáról 11:53 órakor Bősre 
102413 – indulás Somorjáról 14:21 órakor Bősre 
Bős – Somorja irányában 
102413 – indulás Bősről 9:24 órakor Pozsonyba 
102413 – indulás Bősről 11:24 órakor Pozsonyba 
102413 – indulás Bősről 13:24 órakor Pozsonyba 

Megértésüket köszönjük ! 



 

https://www.youtube.com/watch?v=HlfFJf8nLcw&feature=youtu.be 

 

 
 
 


