UPOZORNENIE: V Banskej Bystrici prebieha výstavba diaľnice a niektoré cesty sú uzatvorené – všade, pokiaľ je
cesta presmerovaná, sú však dopravné značenia. Nie sme si však teraz istí, ako to presne bude vypadať v septembri.
Ružomberok
Martin, Žilina

Brezno

Zvolen

Ružomberok
Martin, Žilina

Brezno

Zvolen
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UPOZORNENIE: V Banskej Bystrici prebieha výstavba diaľnice a niektoré cesty sú uzatvorené – všade, pokiaľ je
cesta presmerovaná, sú však dopravné značenia. Nie sme si však teraz istí, ako to presne bude vypadať v septembri.

AKO SA DOSTAEM A WORKSHOP (PdF UMB, Ružová 13), KEĎ IDEM AUTOM

Od Martina/Ružomberka:
 Za ovým svetom obočte vľavo na Kostiviarsku cestu (vpravo bude predajňa áut: Honda), pokračujte
cestou a Karlove a na „T“ križovatke odbočte vľavo (pod most, po ktorom ide železničná trať) na
Ďumbiersku ulicu, po ktorej pojdete dlhšiu dobu (miniete napr. odbočku vpravo na Karpatskú ulicu) až
k zvláštnej „T“ križovatke, kde Ďumbierska bude pokračovať rovno (vľavo je vysoká betónová stena) a aj
vpravo dole – odbočte vpravo! Pomôcka: Ak ste odbočili správne, po pravej strane uvidíte Špeciálnu
základnú školu. Ak odbočku miniete a na pravej strane sa objaví Lidl, vráťte sa.
Ďalej postupujte podľa mapy (čaká vás v podstate už len jedna obočka vpravo na Ružovú).

Od Brezna:
 Prichádzate do BB po Partizáskej ceste (miniete odbočku vpravo na Cementárenskú cestu) – obočte
vpravo na cestu a Hrbe a potom pokračujte Kynceľovskou cestou – pozor: držte sa stále vľavo smerom
k sídlisku Sásová, pretože Kynceľovská cesta bude pokračovať aj vpravo (do Kynceľovej). Na svetelnej
križovatke (vľavo bude Lidl) choďte rovno a na najbližšej „T“ križovatke odbočte vľavo (dole) na ulicu
Ďumbiersku. Ak ste odbočili správne, po pravej strane uvidíte Špeciálnu základnú školu.
Ďalej postupujte podľa mapy (čaká vás v podstate už len jedna obočka vpravo na Ružovú).

Od Zvolena:
 Pokiaľ ste zišli z diaľnice (E77) a idete po Štandlerovom
a Štefánikovom nábreží (vpravo je Hron), tj. po ceste 66 smerom na
Brezno, odbočte na veľkej svetelnej križovatke (vľavo je Lux a Dom
kultúry a vpravo je Autobusová stanica a benzínová čerpacia stanica
Shell) vľavo smerom na ámestie Slobody, potom pokračujte rovno
cez križovatku smerom k starému Prioru - po ulici Kukučínovej, na
Skuteckého zabočiť vľavo a potom hneď vpravo (vľavo bude budova
STV) a stále sa držať Rudlovskej cesty (vľavo miniete cintorín,
budovu AURIS), prejdete popod most a vpravo miniete benzínovú
pumpu s modrým obrneným transportérom - pokračujte ďalej a
postupujte podľa mapy (čaká vás v podstate už len jedna obočka vľavo
na Ružovú).
 Ak sa chcete vyhnúť blúdeniu po BB, ostaňte na diaľnici (E77)
smerom na Ružomberok/Martin/Žilinu, pokračujte po nej až
k odbočke vpravo na Kostiviarsku cestu (vľavo bude predajňa áut:
Honda) a ďalej postupujte takto: a Karlove odbočte na „T“
križovatke vľavo (pod most, po ktorom ide železničná trať) na
Ďumbiersku ulicu, po ktorej pojdete dlhšiu dobu (miniete napr.
odbočku vpravo na Karpatskú ulicu) až k zvláštnej „T“ križovatke,
kde Ďumbierska bude pokračovať rovno (vľavo je vysoká betónová
stena) a aj vpravo dole – odbočte vpravo! Pomôcka: Ak ste odbočili správne, po pravej strane uvidíte
Špeciálnu základnú školu. Ak odbočku miniete a na pravej strane sa objaví Lidl, vráťte sa.
Ďalej postupujte podľa mapy (čaká vás v podstate už len jedna obočka vpravo na Ružovú).
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UPOZORNENIE: V Banskej Bystrici prebieha výstavba diaľnice a niektoré cesty sú uzatvorené – všade, pokiaľ je
cesta presmerovaná, sú však dopravné značenia. Nie sme si však teraz istí, ako to presne bude vypadať v septembri.

AKO SA DOSTAEM A WORKSHOP (PdF UMB, Ružová 13), KEĎ IDEM AUTOBUSOM
Máte v postate 2 možnosti:
 Vyberte sa pešo smerom na vlakovú stanicu, kde sú zastávky
MHD:
• autobus č. 20 (smer Sásová – Karpatská) – odchody o 8:05,
8:55 (cesta trvá cca 10 min.) – vystúpiť na zastávke
Rudlovská TASR

Vyberte sa pešo smerom na ámestie Slobody, kde je zastávka
MHD:
• autobus č. 20 (smer Sásová – Karpatská) – odchody: 8:08,
8:58 (cesta trvá cca 10 min.) – vystúpiť na zastávke
Rudlovská TASR
• autobus č. 21 (smer Sásová - Pieninská) – odchody: 8:15,
9:15 - vystúpiť na zastávke Rudlovská TASR
• autobus č. 22 (smer Sásová - Pieninská) – odchody: 7:46,
8:46 - vystúpiť na zastávke Rudlovská TASR

AKO SA DOSTAEM A WORKSHOP (PdF UMB, Ružová 13), KEĎ IDEM VLAKOM
 Postupujte podľa pokynov vyššie.

Jednorazový cestovný lístok
Cestovný lístok

V hotovosti u vodiča
€

Sk

Základné cestovné

0,60

18,08

Zľavnené cestovné - žiak 6 - 15 rokov

0,40

12,05

Zľavnené cestovné - študent 15 - 26 rokov

0,40

12,05

Zľavnené cestovné - senior nad 60 rokov

0,40

12,05

Zľavnené cestovné - držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP-S

0,20

6,03

Zľavnené cestovné - sprievodca držiteľa ZŤP-S
konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

0,20

6,00

3

