
 

Ústav lekárskej a klinickej biochémie  

Dopravné informácie pre účastníkov 15. vedecko-pedagogickej konferencie 

učiteľov biochemických odborov lekárskych fakúlt v SR a ČR. 

Miesto konania konferencie: poslucháreň P2, UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice 

Dostupnosť:  
Železničná stanica a značná časť centra mesta sú v rekonštrukcii (modernizácia električkových tratí 

a križovatiek). V Košiciach je momentálne najrýchlejší spôsob presunu pešo, teda po vlastných . 

V prípade príchodu do Košíc vlakom alebo autobusom (Staničné námestie), môžete využiť 

nasledujúce spôsoby dopravy na Lekársku fakultu: 

 TAXI služba: Lekárska fakulta Trieda SNP 1  

Najvhodnejšou alternatívou je využiť TAXI službu  – TAXI Easy 0902 122 224 alebo 0907 

234 263; cena prepravy 3,00  €.   

Môžete využiť aj iné taxi služby, napr. tie, ktoré stoja pred železničnou stanicou, ale ich cena 

je variabilná!  

 Autobusmi č. 17 alebo č. 19;  

Vystúpite na zastávke Nová Nemocnica. (Vzhľadom ku spomínanej rekonštrukcii došlo 

k zmene umiestnenia zastávky Staničné námestie približne o 200 metrov. Bližšie informácie 

Vám poskytnú v Info stánku Dopravného podniku mesta Košice, ktorý je zriadený na 

Staničnom námestí. Počas pracovných dní (pondelok – piatok) je Info stánok otvorený od 

6:00 do 19:00 hod. 

Lístok na MHD v Košiciach slúži na jednu cestu vozidlami MHD v závislosti od ich časovej 

platnosti; s výnimkou tzv. "štvorzastávkového" cestovného lístka je možné s inými 

cestovnými lístkami v rámci ich časovej platnosti neobmedzene prestupovať; odporúčame 

zakúpenie 30 min. prestupného lístka – 0,60 €; 

Ak nemáte možnosť zakúpiť si cestovný lístok (napr. nefunkčný alebo absentujúci automat 

na cestovné lístky, nedostatok mincí, zatvorené predajne cestovných lístkov), je možné 

využiť službu elektronického cestovného lístka zaslaním prázdnej SMS na číslo 1166 (60 

min. prestupný lístok, cena: 0,80 €) 

Popis cesty autom: 

 Z diaľnice D1 (Bratislava – Košice ) prejdete plynule na cestu 1. triedy 1/68. Budete 

pokračovať stále rovno približne 9 km. Po vjazde do mesta Košice opustite cestu 1. triedy 

1/68 druhým výjazdom vpravo (Smer Centrum, Spišská Nová Ves). Budete pokračovať 

stále rovno (Smer Rožňava) 5 svetelných križovatiek. Cesta bude stúpať hore kopcom. Po 

ľavej strane uvidíte hnedú vysokú budovu Lekárskej fakulty. Prejdete popod most a na 

najbližšej svetelnej križovatke odbočíte doľava. Po prejazde križovatkou, po prejdení 

približne 50 metrov, odbočíte opäť doľava na parkovisko, ktoré je spoplatnené (0,80 €/30 

min.). 

 

Ak by ste predsa len zablúdili (☺), kontaktujte RNDr. Janu Mašlankovú, PhD. na t.č. 0904529132 

 

 



Popis pešej cesty na/z Lekársku fakultu (Trieda SNP 1) a: 

1. Študentské domovy a jedálne Medická 4 

2. Penzión Colosseo Residence 

3. Penzión PLATZ  

4. Hotel Teledom  

5. Železničná stanica  

 

1. Popis cesty Lekárskej fakulta - Študentské domovy a jedálne Medická 4 

 

2. Popis cesty Lekárska fakulta - Penzión Colosseo Residence (Štúrová 2) – 2,7 km 

 

 



3. Popis cesty Lekárska fakulta - Penzión PLATZ (Dominikánske námestie 23) 

 

 

4. Popis cesty Lekárska fakulta - Hotel Teledom (Moyzesová 58)  

 

alebo pri ceste autobusom č.17 (vystúpiť na 4.zastávke - Slovenský rozhlas, 600 m pešo prejsť po 

chodníku) 

 



5. Popis cesty Lekárska fakulta - Železničná stanica  

Ak by ste sa rozhodli prejsť zo Železničnej stanice na Lekársku fakultu pešo, pripájame aj plánik 

cesty. Cesta Vám bude trvať zhruba 35 min., posledných 500 metrov mierne do kopca ☺ . 

 

 


