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Popis zmien v MAD Liptovský Mikuláš od 13. júna 2021 
 
Linka číslo 1 
Spoj z Liptovskej Ondrašovej premávajúci o 6:53 hod pôjde po novom len 
po autobusovú stanicu – tam bude možný prestup na linky číslo 3, 5, 9 a 10. 
Meníme tiež spoj, ktorý premával zo stanice o 12:20 hod – nový čas 
odchodu bude o 11:41 hod. 
Odchod spoja z Liptovskej Ondrašovej posúvame na nový čas o 11:48 hod, 
aby bol na stanici umožnený prestup na ďalšie spoje MAD i prímestskej 
autobusovej dopravy. 
 
Linka číslo 2 
Drobné posuny v minútach z prevádzkových dôvodov. 
 
Linka číslo 3 a 4 
Spoj z autobusovej stanice nepôjde o 18:50 hod, ale o 18:30 hod, čím 
chceme lepšie vyjsť v ústrety pracujúcim. 
 
Linka číslo 7 
Zo zastávky E. Penkalu pôjde o 5:32 hod nový spoj, ktorý bude mať príchod 
na autobusovú stanicu o 5:39 hod. Týmto krokom sledujeme zlepšenie 
spojenia z Palúdzky na autobusovú stanicu v ranných hodinách. 
 
Linky 8, 9, 11 
Ranný spoj linky číslo 9, ktorý premával z Podbrezín o 5:50 hod, pôjde po 
novom o 5:48 hod. 
Počas týždňa budú do Liptovskej Ondrašovej pokračovať spoje linky číslo 8 
o 11:20 hod a o 17:50 hod z Podbrezín. 
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Naopak, do Liptovskej Ondrašovej nebude pokračovať linka číslo 9 o 6:20 
hod a ani o 12:00 hod. 
Linka číslo 8, ktorá premávala z Podbrezín o 15:40 hod, pôjde po novom o 
15:30 hod. Spoj linky číslo 9 premávajúci z Podbrezín o 15:50 rušíme, 
nahradíme ho novým spojom linky číslo 8 s odchodom o 15:45 hod. 
Spoje linky číslo 9, ktoré premávali zo stanice o 9:50 hod a o 10:50 hod, 
budú z prevádzkových dôvodov jazdiť o päť minút neskôr. 
Spoje linky číslo 8 premávajúce cez pracovné dni o 15:25 hod a 16:10 hod 
zo stanice budú zmenené na linku číslo 9. Naopak, spoj linky číslo 9, ktorý 
premával o 15:35 hod, pôjde ako linka číslo 8. 
 
Linka číslo 14 
Zjednocujeme odchod linky číslo 14 - z Podbrezín bude jazdiť o 11:00 hod 
celoročne. V súvislosti s touto zmenou vznikne cez víkendy nový spoj linky 
číslo 11 s odchodom z Podbrezín o 11:30 hod. 
 
 
Cez víkendy lepšie prestupy z rýchlikov na autobus 
 
Zmeny cestovných poriadkov v Mestskej autobusovej doprave (MAD) v 
Liptovskom Mikuláši, ku ktorým dôjde v nedeľu 13. júna 2021, majú za cieľ 
prispieť k lepšej nadväznosti autobusových spojov k rýchlikom počas 
víkendov. 
„Zavedenie taktovej dopravy v roku 2019 prinieslo aj pravidelné 30-
minútové spojenie z autobusovej stanice na Podbreziny a späť počas väčšej 
časti víkendu. Teraz sa systém snažíme zlepšiť lepšou víkendovou 
nadväznosťou k rýchlikom. Cestujúci, ktorí prídu na stanicu rýchlikom v 
smere z Bratislavy či z Košíc, sa teraz komfortnejšie dostanú na Podbreziny,“ 
informoval poslanec mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Michal 
Paška, ktorý sa dlhodobo venuje problematike MAD. 

 
„Taktová doprava z mesta na Podbreziny a v opačnom smere  zostáva 
zachovaná počas pracovných dní i víkendov, pretože cestujúci si na ňu zvykli 
a jednoznačne sa osvedčila.  V spolupráci s dopravcom ARRIVA Liorbus 
pristupuje k menším zmenám v cestovných poriadkoch, ktoré, veríme, 
cestujúci ocenia. Niektoré úpravy si vyžiadali prevádzkové dôvody a 
sledujeme nimi čo najmenšie meškanie spojov. Iné nám ukázala prax, 
nakoľko situáciu v MAD pravidelne spolu s dopravcom vyhodnocujeme. 
Cestujúcich prosíme, aby novým cestovným poriadkom venovali pozornosť,“ 
povedal Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia 
Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. 

 
 

 


