
 

Názov dokumentu: Oslávte v nedeľu Deň otcov spoločnými zážitkami    
Dátum: 17. 06. 2022 Strana 1 

2022/06/29/SK  

 

Oslávte v nedeľu Deň otcov spoločnými zážitkami 

 

Nitra, 17. júna 2022 – Rodinný výlet je jedným z najkrajších spôsobov, ako osláviť Deň otcov. Tento rok 

sviatok pripadol na nedeľu 19. júna a je vynikajúcou príležitosťou na spoločný rodinný výlet. Spoločnosť 

ARRIVA prináša tipy na také miesta v slovenských regiónoch, kde môžu nielen otcovia, ale aj celé rodiny 

spoločne prežiť nezabudnuteľné chvíle. 

 

Slovenské regióny sú plné lákavých cieľov pre jednodennú zážitkovú turistiku pre celú rodinu a výber výletu 

preto nemusí byť vždy jednoduchý. Spoločnosť ARRIVA, ako líder verejnej osobnej dopravy a najväčší 

slovenský autobusový dopravca na Slovensku, veľmi dobre pozná množstvo lokalít, ktoré sú zaujímavé tak 

pre deti, ako aj pre dospelých. Preto pripravila na Deň otcov výber atraktívnych destinácií pre spoločné 

rodinné výlety. 

 

„V spoločnostiach ARRIVA nám veľmi záleží na tom, aby sme našim cestujúcim ponúkli také dopravné služby, 

ktoré vychádzajú v ústrety ich želaniam. Naším cieľom je, aby čo najviac ľudí využívalo verejnú dopravu, 

pretože je spoľahlivá, bezpečná a ekologická. Deň otcov je pre nás príležitosťou ukázať, že radi urobíme aj krok 

navyše, pokiaľ tým môžeme prispieť k tomu, aby sa posilnil náš vzťah s cestujúcimi. Chceme totiž, aby sa 

verejná doprava stala pre ľudí prvou voľbou,“ uviedol László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na 

Slovensku. 

 

O Dni otcov 

Deň otcov sa prvýkrát slávil v tretiu júnovú nedeľu v roku 1910 a je sviatkom úcty k otcovstvu a miestu otcov 

v spoločnosti. V Spojených štátoch amerických založila Deň otcov Sonora Smart Doddová, pričom inšpiráciou 

Tlačová správa 
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pre túto myšlienku bol jej vlastný otec, ktorý po smrti manželky sám vychovával šesť detí. Rôzne krajiny a 

regióny sveta si však udržiavajú aj vlastné tradície vyzdvihujúce otcovstvo. 

 

Tipy na rodinné výlety na Deň otcov: 

Kraj Lokalita 
Dopravná spoločnosť 

(link na cestovné poriadky) 

Bratislavský kraj 

Cyber jump, trampolínový park – 
Lamačská cesta, Bratislava 

ARRIVA Mobility Solutions 
 Kaštieľ v Stupave 

Červený Kameň – hrad 

Senecké jazerá – Senec 

Trnavský kraj 
Rodinný lístok 

za 1 € cez víkendy, sviatky 
a dni pracovného pokoja 

pre max. 5 osôb 
v autobusoch ARRIVA 

Múzeum holokaustu v Seredi ARRIVA NITRA 

Vyhliadkové plavby v Piešťanoch 

ARRIVA Trnava 
Agro Farma Dolina v Trnave (jazdectvo) 

Kostol a Kláštor sv. Kataríny 
Alexandrijskej, Dechtice 

Nitriansky kraj 

Zubria zvernica v Topoľčiankach 
ARRIVA NITRA 

Nitriansky turistický vláčik 

Levický hrad, Levice 
ARRIVA Nové Zámky 

Pevnosť v Komárne 

Žilinský kraj 

Oravský hrad 

ARRIVA Liorbus 
Jánošíkova mučiareň a múzeum histórie v 

Liptovskom Mikuláši 

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 

ZOO Kontakt v Liptovskom Mikuláši 

Košický kraj 
jednosmerné víkendové 

cestovné vo výške 1 € 
počas víkendov a štátnych 

sviatkov v autobusoch 
ARRIVA 

Zemplínske múzeum v Michalovciach 

ARRIVA Michalovce 

Viniansky hrad 

Zemplínska šírava 

Mauzóleum Andrássyovcov v Trebišove 

 

Rodiny, ktoré sa rozhodnú osláviť Deň otcov spoločným výletom na bicykloch, môžu využiť cyklobusy 

v regiónoch Oravy, Liptova a Zemplína. Ich trasy, cestovné poriadky a podmienky ich využívania je možné 

zistiť na stránkach  spoločností ARRIVA Liorbus a ARRIVA Michalovce. 

 
 
 
 

https://arriva.sk/bratislava/cestovne-poriadky/
https://arriva.sk/trnava/rodinny-listok-v-trnavskom-kraji/
https://arriva.sk/files/nr/cp/primesto/nitra/403402.pdf
https://arriva.sk/trnava
https://arriva.sk/nitra
https://arriva.sk/nove-zamky
https://arriva.sk/liorbus
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Farriva.sk%2Ffiles%2Fmi%2Fdokumenty%2Ftarifa-arriva-michalovce.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Farriva.sk%2Ffiles%2Fmi%2Fdokumenty%2Ftarifa-arriva-michalovce.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://arriva.sk/michalovce
https://arriva.sk/liorbus/cyklobus/
https://arriva.sk/michalovce/cyklobus
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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. Pôsobí 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 zamestnáva na Slovensku viac ako 2 500 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť 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. 

Kontakty pre médiá:  

Andrej Tomašec       Peter Stach     
0948 876 084       0907 115 114     
arriva@arthurmedia.sk      press@arriva.sk      
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