
 
 

OBCHÁDZKY PRE CESTNÚ DOPRAVU V ČASE KONANIA 
MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU – 2.10.2022 

 
Smer  Prešov - Centrum a opačne                         
▪ Z diaľnice od Prešova sa autom dostanete po odbočenie do Tesca a mestskej časti Džungľa 
▪ Vozidlá prichádzajúce  po Palackého ulici do centra budú odklonené smerom k železničnej 

stanici. Bočnými ulicami cez Svätoplukovu ul. – Alvinczyho - Alešovo nábrežie - Odborársku ul. 
sa autom dostanete až na Študentskú ulicu a následne po Hlinkovej smer Tesco, Prešov, 
Dargovských hrdinov. 

 
Smer Južná trieda od Barce 
▪ Z Južnej triedy je umožnený prejazd Jantárovou ulicou až na križovatku s ulicou Palackého. Na 

tomto úseku v opačnom smere od Palackého ulice nebude umožnená cestná premávka vozidiel 
smerom na Južnú  triedu. 

 
Smer od Železníkov na Rastislavovu 
▪ Z Gemerskej ulice budú autá odklonené na Rastislavovu smerom na Juh. Oproti tomuto smeru, 

od Holubyho ulice, pobežia maratónci.     
 
Smer po Moldavskej do centra 
▪ Vozidlá budú odklonené na križovatke Žižkova - Kuzmányho. 
 
Smer Podhradová cez Vodárenskú 
▪ Vodárenská je dočasným dopravným značením zjednosmernená od Hlinkovej v smere na 

Podhradovú (v opačnom smere bežia maratónci).Sťažený je prejazd križovatkou Kostolianska 
cesta – Cesta pod Hradovou (len podľa pokynov polície). 

 
Smer z Triedy SNP ku Festivalovému námestiu 
▪ autom prejdete Festivalové nám. a do centra potom po Kuzmányho ulicu. Po Kuzmányho ulici až 

ku križovatke Štúrova - Moldavská - Žižkova. 
 
Smer Margecany, Spišská Nová Ves, 
▪ Z Triedy SNP pred Festivalovým nám. je umožnený prejazd do protismeru cez koľajište v smere 

na Watsonovu ul.  
▪ Watsonova ulica je rozdelená dopravnými kužeľmi. Jazdné pruhy smerom ku Komenského ulici 

sú vyhradené pre bežcov.  
▪ Na opačnej strane bude obojsmerná premávka po ulicu Hurbanovu. Odbočením na ulicu F. 

Urbánka sa vozidlom dostanete z mesta do Čermeľa, na Podhradovú a ďalej 
v smere  Margecany, Spišská Nová Ves. 

 
Smer Kysak, ZOO Kavečany 
▪ Zo smeru Kysak sa do mesta dostanete presmerovaním premávky na Kostolianskej ceste cez 

železničné priecestie do Ťahanoviec na Magnezitársku ulicu. Po rovnakej trase sa dostanete 
z mesta na smer Kysak. Na vyznačenej odbočke po účelovej komunikácii je prístup do ZOO 
Kavečany. 

 


