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Príloha

Informácie pre účastníkov vzdelávania
Doprava a ubytovanie v:
Bratislave
Banskej Bystrici
Žiline
Košiciach

2012

B R AT I S L AVA 2 1. – 2 2 . 6 . 2 0 1 2
1 . M i esto vzdelávania: Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10,
Bratislava

Doprava na miesto vzdelávania
Z Hlavnej železničnej stanice:
Z Hlavnej železničnej stanice
autobusom číslo 93 smer
Vyšehradská, vystúpiť na prvej
zastávke SAV, prestúpiť na autobus
číslo 83, vystúpiť na konečnej
stanici Technopol. Peší presun
zo zastávky Technopol
(bod A) na Tematínsku ulicu 10
(bod B) (viď obr. č. 1).
Celkový predpokladaný čas cesty:
30 minút.
Cena lístka 0,90 € (60 minútový
obyčajný) – kupuje sa v automate.

Starohorská

Sklenárstvo
Sklodekor

Tematínska

Z Autobusovej stanice Mlynské
Nivy:

Kutlíkova

Tematínska

Nastúpiť na autobus č. 88 smer
Nový most, vystúpiť na štvrtej
zastávke Ekonomická univerzita,
prestúpiť na autobus č. 98 smer
Jasovská, vystúpiť na štvrtej
zastávke Technopol.
Peší presun zo zastávky Technopol
(bod A) na Tematínsku ulicu 10
obr. č. 1
(bod B) (viď obr. č. 1).
Celkový predpokladaný čas cesty: 20 minút.
Cena lístka 0,90 € (60 minútový obyčajný) – kupuje sa v automate.

2. U by tovanie: Uninova hostel, Dopravná ulica 51, Bratislava

Doprava na miesto ubytovania
Z Hlavnej železničnej stanice:
Autobus č. 61 smer letisko, 74 smer Vlčie hrdlo, trolejbus č. 201 smer Čiližská,
vystúpiť na zastávke Račianske mýto, peší presun na električkovú zastávku –
smer Rača, nastúpiť na električku č. 3 alebo 5, vystúpiť na zastávke Detvianska
(17 min.), peší presun smerom doprava na zástavku Čachtická, nastúpiť na
autobus č. 52 smer Na Pasekách, 56 smer Studená, vystúpiť na zastávke
Východné (6 minút) Peší presun zo zastávky (bod A) na Dopravnú ulicu 51
(bod B) – 2 minúty (viď obr. č. 2).
Cena lístka 0,90 € (60 min. obyčajný) – kupuje sa v automate.
Celkový predpokladaný čas cesty: 40 minút.
Z Autobusovej stanice Mlynské nivy:
Nastúpiť na autobus č. 21 smer J. Jonáša – VW, 25 smer J. Jonáša –VW, trolejbus
č. 210 smer Hlavná stanica, vystúpiť na zastávke Račianske mýto, peší presun
na električkovú zastávku, nastúpiť na električku č. 3 alebo 5 – smer Rača,
vystúpiť na zastávke Detvianska ulica (17 minút),
peší presun smerom doprava na zástavku Čachtická ulica, nastúpiť na autobus
č. 52 smer Na Pasekách, 56 smer Studená, vystúpiť na zastávke Východné
(6 minút). Peší presun zo zastávky (bod A) na Dopravnú ulicu 51 (bod B)
2 minúty (viď obr. č. 2).
Cena lístka 0,90 €
(60 minútový
obyčajný) – kupuje sa
v automate.
Celkový
predpokladaný čas
cesty: 40 minút.
Ďalšie informácie
o konkrétnych
spojeniach sú
dostupné na
internetovej stránke:
www.imhd.sk.

obr. č. 2

Z Dopravnej 51 (miesta ubytovania) na Tematínsku 10 (miesto vzdelávania):
Nastúpiť na autobus č. 56 smer Studená, vystúpiť na zastávke Zlaté piesky
(10 minút), nastúpiť na autobus č. 53 smer Trnavské mýto, vystúpiť na zastávke
Bajkalská (10 minút), prejsť na druhú stranu, nastúpiť na autobus č. 98 smer
Jasovská, vystúpiť na zastávke Technopol. Peší presun zo zastávky Technopol
(bod A) na Tematínsku ulicu 10 (bod B) (viď obr. č. 1).
Cena lístka 0,90 € (60 minútový obyčajný).
Celkový predpokladaný čas cesty: 50 minút.
Ďalšie informácie o konkrétnych spojeniach sú dostupné na internetovej
stránke: www.imhd.sk.

BA NS K Á BYS TR IC A 2 5 . – 2 6 . 6 . 2 0 1 2

1. M i es to vzd e l áva n i a : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 		
				Komenského 20, Banská Bystrica

Zo Železničnej stanice a autobusovej stanice na Právnickú fakultu
Univerzity Mateja Bela, Komenského ul.
Nastúpiť na autobusy
č. 33 smer THK, 35 smer
Skubín, 36 smer Mlynská
alebo 43 smer Uľanka.
Vystúpiť na zastávke
Komenského ul., PF UMB.
Čas trvania cesty: 8 minút
MHD. Nasleduje peší presun
zo zastávky cca 10 minút
ku Komenského ul. 20
(viď obr. č. 3).
Cena lístka: 0,70 € základný
(lístok sa kupuje u vodiča).
Ďalšie informácie
o konkrétnych spojeniach
sú dostupné na internetovej
stránke: www.imhd.sk.

Zastávka MHD
Komenského ul.
PF UMB

obr. č. 3

2. U bytovanie: Študentský domov UMB, Ružová 15, Banská Bystrica
Zo Železničnej stanice a autobusovej stanice k Študentskému domovu
UMB, Ružová 15
Nastúpiť na autobus č. 20 (smer Karpatská) alebo 80 (smer Rooseveltova
nemocnica). Vystúpiť na zastávke Rudlovská cesta, TASR. Peší presun
zo zastávky (bod A) na Ružovú 15 (bod B) – viď obr. č. 4.

obr. č. 4

Čas trvania cesty: 8 min. MHD + 5 minút pešo
Cena lístka: 0,70 € (lístok sa kupuje u vodiča).

Doprava na miesto vzdelávania
Z Ružovej 15 (miesto ubytovania) na Komenského 20 (miesto vzdelávania)
Peší presun z Ružovej 15 (bod B) na zastávku Rudlovská cesta, TASR
(bod A) – viď obr. č. 4. Nastúpiť na autobus č. 20 (smer parkovisko Mičinská),
č. 21 (smer Rakytovce), č. 22 (smer Krematórium), č. 23 (smer paneláreň Majer),
č. 29 (smer parkovisko Mičinská). Vystúpiť na zastávke Námestie slobody, prejsť
na druhú stranu, prestúpiť na autobus č. 33 (smer THK), č. 35 (smer Skubín),
č. 36 (smer Mlynská), č. 43 (smer Uľanka), vystúpiť na zastávke Komenského,
PF UMB. Zastávka sa nachádza v blízkosti UMB – viď obr. č. 3.
Čas trvania cesty: 10 min. MHD + 5 minút pešo.
Cena lístka: 1,40 € (lístok sa kupuje u vodiča).

Ž I L I NA 2. – 3. 7. 201 2
1 . M i e s to vzdelávania: Žilinská univerzita, Univerzitná 8215/1, Žilina

Doprava na miesto vzdelávania
Zo Železničnej stanice a Autobusovej stanice
(stanice sú vedľa seba):
Nastúpiť na trolejbusy č. 1 smer Kvačalova alebo 4 smer Matice slovenskej.
Vystúpiť zastávka
Žilinská univerzita
(bod A).
Čas trvania cesty:
20 minút MHD +
3 minúty peší presun
k univerzite (bod B)
(viď obr. č. 5).
Cena: 0,65 € základný –
kupuje sa v automate.
Ďalšie informácie
o konkrétnych
spojeniach sú
dostupné na
internetovej stránke:
www.imhd.sk.

obr. č. 5

2 . U bytovanie: Žilinská univerzita, Ubytovacie zariadenie Veľký Diel,
Vysokoškolákov 20, Žilina

Doprava na miesto ubytovania
Zo Železničnej stanice
a Autobusovej stanice
(stanice sú vedľa seba):
Nastúpiť na trolejbus č. 6 smer Matice
slovenskej, vystúpiť zastávka Carrefour
(OC Dubeň) (bod A).
Čas trvania cesty: 10 minút MHD +
10 minút peší presun (A  B –
ubytovacie zariadenie) (viď obr. č. 6).
Cena: 0,55 € – jednopásmový, kupuje
sa v automate.

Obchodné centrum
Dubeň

obr. č. 6

Žilinská
univerzita
v Žiline

erzit
Univ

ná

Univerzitn
á

Z Vysokoškolákov 20 (miesto
ubytovania) (bod B) na Univerzitnú
ul. 8215/1 (miesto vzdelávania)
(bod A) 15 min. peši (viď obr. č. 7).

Žilinská
univerzita

obr. č. 7

Vyso
ko

školá

kov

Ďalšie informácie o konkrétnych
spojeniach sú dostupné na
internetovej stránke: www.imhd.sk.

KO Š I CE 19. – 20. 6. 2 0 1 2
1 . M i e s to vzdelávania: Technická univerzita, Letná 9, Košice (viď obr. č. 8).
Orientačný plán areálu TU Košice

Študentský domov
B. Němcovej 

Univerzitná
knižnica



Študentský domov
F. Urbánka



obr. č. 8

Doprava na miesto vzdelávania
Zo Železničnej stanice a Autobusovej stanice
(stanice sú vedľa seba):
Nastúpiť na autobus č. 19 smer KVP, vystúpiť na zastávke Technická univerzita
(TU sa nachádza v blízkosti zastávky).
Čas trvania cesty: 7 minút MHD.
Cena: 0,55 € 30 minútový – kupuje sa v automate.

2 . U bytovanie: (Technická univerzita, Košice, Študentský domov,
ul. Boženy Němcovej 1)

Doprava na miesto ubytovania
Zo Železničnej stanice a Autobusovej stanice k ŠD Boženy Němcovej 1
Nastúpiť na autobus
č. 19 smer KVP, vystúpiť
na zastávke Technická
univerzita (bod A).
Čas trvania cesty: 7 minút
MHD + 7 minút peši
(A  B – ŠD B. Němcovej 1
obr. č. 9).
Cena: 0,55 € 30 minútový –
kupuje sa v automate.
Ďalšie informácie
o konkrétnych spojeniach
sú dostupné na internetovej
stránke: www.imhd.sk.
obr. č. 9

Presun zo ŠD B. Němcovej 1 (miesto ubytovania) k TU Letná 9 (miesto
vzdelávania)
Presun peši (cca 7 minút) (B  A) (viď obr. č. 9).

