
 

Názov dokumentu: ARRIVA zabezpečí dopravu počas Veľkej noci v sviatočnom režime 
Dátum: 01. 04. 2021 

Strana 1 

 

ARRIVA zabezpečí dopravu počas Veľkej noci v sviatočnom režime 
 

Nitra, 1. apríla 2021 – Autobusy mestskej a prímestskej dopravy budú počas veľkonočných sviatkov premávať 

v sviatočnom režime. Spoločnosti ARRIVA zabezpečujú verejnú dopravu v zmysle aktuálne platných opatrení a na 

základe dohovoru s objednávateľmi tak, aby cestujúci pracujúci v nemocniciach, obchodoch a ďalších prevádzkach 

mali možnosť dopraviť sa do práce i domov. Naďalej je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia – cestovať 

v autobusoch a vstupovať do interiérov len s použitím respirátora. 

 

Autobusové spoje mestskej a prímestskej dopravy spoločností ARRIVA budú počas veľkonočných sviatkov premávať 

v sviatočnom režime. Na Veľký piatok 2. apríla, v nedeľu 4. apríla a v pondelok 5. apríla budú spoje premávať ako 

v nedeľu a štátom uznaný sviatok, v sobotu 3. apríla ako počas akejkoľvek inej soboty v roku. Počas pracovných dní je 

doprava liniek zabezpečovaná aj naďalej podľa zavedených cestovných poriadkov platných pred Veľkou nocou. 

 

Mestská hromadná doprava je zabezpečovaná v súlade s opatreniami prijatými jednotlivými samosprávami. 

Počas sviatočných dní 2. apríla, 4. apríla a 5. apríla budú spoje premávať ako v nedeľu a sviatok. Platné cestovné 

poriadky nájdu cestujúci na webovej stránke v sekcii cestovné poriadky. 

 

O aktuálne prijatých zmenách a obmedzeniach v cestovných poriadkoch informuje ARRIVA cestujúcich prostredníctvom 

webstránky i linky zákazníckej podpory na čísle +421 915 733 733, a to každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 8.00 

do 20.00. Aktuálne informácie majú cestujúci možnosť dostávať hneď po ich zverejnení aj priamo do svojich emailových 

schránok. Stačí, ak sa prihlásia na odber noviniek prostredníctvom formuláru na internetovej stránke 

www.arriva.sk/newsletter.  

„V záujme bezpečia cestujúcich aj vodičov sú neustále v platnosti opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pri ceste 

autobusom, ako aj pri návšteve našich zákazníckych centier. Aj touto cestou žiadame cestujúcich, aby nosili pri vstupe 

do autobusu, na obchodné miesta a zákaznícke centrá respirátor a zároveň odporúčame, ak je to možné, dodržiavať 

odstupy a nosiť rukavice. Je to v záujme bezpečia cestujúcich, ale aj ochrany vodičov, ktorí každodenne zabezpečujú 

verejnú dopravu a denne vozia desiatky cestujúcich. Pri úhrade cestovného odporúčame využiť platbu čipovou 

dopravnou kartou, ktorá nielen skráti čas pri nastupovaní do autobusu, ale zároveň predstavuje bezpečný spôsob úhrady 
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bez nutnosti manipulácie s hotovosťou. Našim cestujúcim aj kolegom prajeme v tejto neľahkej situácii príjemné prežitie 

veľkonočných sviatkov, veľa oddychu a zdravia,“ uviedla Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností 

ARRIVA na Slovensku. 

 
ARRIVA na Slovensku a vo svete 
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej 
republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a 
komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na 
Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností,  servisná spoločnosť a 
centrála.  
 
ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 
miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a 
logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje 
autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. 
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