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Autobusové linky spoločnosti ARRIVA počas jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých 

premávajú v prázdninovom a sviatočnom režime 

 

Nitra, 26. októbra 2021 – Počas jesenných prázdnin 28. a 29. októbra a Sviatku všetkých svätých 1. novembra budú 

mestské a prímestské autobusy spoločností ARRIVA jazdiť v prázdninových sviatočných režimoch. Cestujúci budú 

mať na návštevu miestnych cintorínov vo vybraných mestách k dispozícii mimoriadne spoje.  

„Cestovanie verejnou dopravou pomáha zlepšiť dopravnú situáciu v regiónoch a mestách, prispieť k plynulosti 

premávky, zmenšiť dopravné zápchy a skvalitniť životné prostredie miest a obcí, v ktorých žijeme a pracujeme. Počas 

Sviatku všetkých svätých odporúčame preto namiesto hľadania voľného parkovacieho miesta a straty času v dopravných 

zápchach v okolí cintorínov cestovať pohodlne verejnou dopravou. V spolupráci s niektorými objednávateľmi sme 

prispôsobili autobusové linky potrebám cestujúcich a zaviedli mimoriadne a posilové spoje,“ povedala Petra Helecz, 

riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku. 

 

Autobusy prímestskej a mestskej dopravy spoločností ARRIVA na Slovensku budú v dňoch 28. a 29. októbra premávať 

podľa cestovných poriadkov platných cez prázdniny. Počas Sviatku všetkých svätých 1. novembra budú autobusy jazdiť 

podľa cestovného poriadku stanoveného na sviatky a nedele. Počas jesenných sviatkov budú vďaka spolupráci 

s objednávateľmi premávať mimoriadne linky k mestským cintorínom v Nových Zámkoch a Nitre. 

 

Mestská hromadná doprava v Nitre bude od 30. októbra do 1. novembra posilnená mimoriadnou linkou P15, ktorá 

bude obsluhovať trasu Centrum, Mlyny – Cabajská – Nový cintorín a späť.  Okrem tejto linky možno k Novému cintorínu 

cestovať aj linkou 26, ktorá bude premávať podľa bežného cestovného poriadku. 

 

 

 

Tlačová správa 

https://arriva.sk/nitra/premavka-mhd-nitra-pocas-jesennych-prazdnin-a-sviatkov-2021/
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Počas sviatkov pamiatky zosnulých môžu cestujúci v meste Nové Zámky využiť mimoriadnu linku č. 11, ktorá je 

k dispozícii už od 30. októbra až do 1. novembra na trase: Cintorín – AQUARIO – Nitrianska cesta č. 79 – Nitrianska cesta 

č. 31 – Poliklinika – Gúgska ul. č. 5 – Vajanského ul. č. 27 – Vajanského ul. č. 49 – Nábrežná ul. č. 11 – Nábrežná ul. č. 93 

– Bitúnková ul., Pošta – Gogoľova ul., Soc. poisťovňa – Autobusové stanovište – Železničná stanica – Šurianska cesta, 

Jednota – Jazero, Baňa – Kabelschlepp – Cintorín. Zároveň bude od 25. októbra do 29. októbra na linke č. 9  spoj č. 11 s 

odchodom od Jazera Baňa o 13:20 h predĺžený až po cintorín. 

Od utorka 2. novembra 2021 budú všetky linky znova premávať štandardne. 

Všetky potrebné informácie získajú zákazníci na  webovej stránke,  prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk alebo 

na zákazníckej linke +421 915 733 733 od pondelka do nedele, v čase od 8:00 do 20:00. 

 

 

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. Od 15. novembra bude pôsobiť v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje 

mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, 

tzv. bikesharing. ARRIVA bude mať od 15. novembra na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a bude prevádzkovať viac ako  1 

500 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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