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Počas jesenných prázdnin a Sviatku všetkých svätých premávajú autobusy 

ARRIVA v prázdninovom a sviatočnom režime 

 

Nitra, 21. októbra 2022 – Počas jesenných prázdnin 28.-31. októbra budú mestské a prímestské autobusy spoločností 

ARRIVA jazdiť podľa cestovných poriadkov v prázdninovom režime, 1. novembra budú všetky autobusy jazdiť ako v 

nedeľu alebo štátom uznaný sviatok. V Nových Zámkoch a Dolnom Kubíne bude posilnená doprava na cintoríny. 

Počas jesenných školských prázdnin od piatku 28. do pondelka 31. októbra budú autobusy mestskej a prímestskej 

dopravy spoločností ARRIVA na Slovensku premávať podľa cestovných poriadkov v prázdninovom režime – to znamená, 

že nebudú premávať spoje označené v cestovných poriadkoch poznámkou . Na Sviatok všetkých svätých v utorok 1. 

novembra budú všetky autobusy jazdiť ako v nedeľu alebo štátom uznaný sviatok. V mestách Nové Zámky a Dolný Kubín 

bude vďaka spolupráci s objednávateľmi posilnená doprava autobusmi MHD s cieľom uľahčiť obyvateľom návštevu 

cintorínov.  

Nové Zámky 

Cestujúci v meste Nové Zámky môžu využiť mimoriadnu linku č. 11, ktorá bude premávať od 29. 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.   

V súvislosti s očakávaným zvýšeným záujmom o parkovanie bude v dňoch od 24. 10. 2022 do 2. 11. 2022 autobusová 

zastávka Nové Zámky, cintorín dočasne premiestnená z parkoviska pri cintoríne pred starú bránu cintorína pri hlavnej 

ceste. 

Dolný Kubín  

Tlačová správa 
 
 

https://arriva.sk/nove-zamky/mhd-nove-zamky-pocas-sviatkov-pamiatky-zosnulych-cestujte-s-nami-2/
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V sobotu a nedeľu 29. 10. a 30. 10., ako aj v utorok 1. 11. bude cestovanie MHD v Dolnom Kubíne bezplatné. Dopravca 

ARRIVA Liorbus zároveň pridá v týchto dňoch mimoriadne spoje na Nový cintorín, ktoré budú premávať na 

trase Banisko – Fučíkova – Kňažia dopoludnia medzi 10:25 a 11:20 a popoludní medzi 15:05 a 16:25. 

„Sviatok všetkých svätých a dni, ktoré mu predchádzajú, sú na Slovensku tradične spojené s návštevami cintorínov. 

Využitím verejnej dopravy namiesto cestovania autom sa návštevníci môžu vyhnúť dopravným zápcham a stresu pri 

hľadaní voľného parkovacieho miesta. Prispejú tým k zlepšeniu dopravnej situácie na cestách a zlepšeniu čistoty 

ovzdušia v našich regiónoch a mestách. Sme preto radi, že spoločnosť ARRIVA v spolupráci s niektorými objednávateľmi 

mohla aj tento rok prispôsobiť autobusové linky potrebám cestujúcich a zaviesť mimoriadne spoje,“ povedala Petra 

Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku. 

Od utorka 2. novembra 2021 budú všetky linky spoločností ARRIVA premávať opäť ako v pracovný deň. 

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. Cestujúci majú tiež možnosť 

zaregistrovať sa na odber aktuálnych informácií o cestovných poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, novinkách i 

nových pracovných ponukách spoločností ARRIVA na Slovensku na internetovej stránke NEWSLETTER – 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. V Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a 
komerčnú autobusovú dopravu. V roku 2016 spoločnosť prevádzkovala vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu 
zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 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 viac ako 40 000 ľudí a ročne prepravuje 1,2 
miliardy cestujúcich v 13 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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