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Cestovanie školákov výhodnejšie s čipovou kartou ARRIVA Mobility Solutions 

Bratislava, 2. septembra 2022 – Cestovanie s čipovou kartou ARRIVA Mobility Solutions je výhodnejšie 

a zároveň bezpečné, a to nielen pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre ich rodičov. Vďaka zľave 

na cestovnom ušetrí každý držiteľ čipovej karty až desiatky eur ročne. Navyše, žiaci s čipovou kartou 

nemusia pri sebe nosiť hotovosť a skráti sa aj čas nastupovania do autobusu. 

„Školský rok sa pre mnohých školákov spája s každodenným cestovaním autobusom. Aj preto vidíme v týchto 

dňoch nárast záujmu rodičov o čipovú kartu ARRIVA Mobility Solutions pre ich deti. Pri vybavovaní karty pre 

svojich školákov by však nemali rodičia zabúdať, že vďaka nej môže ušetriť každý člen rodiny. Čipová karta 

platí na všetkých linkách prímestskej autobusovej dopravy v celom Bratislavskom kraji a v rámci Slovenska aj 

v autobusoch všetkých dopravcov zapojených do systému Slovenského dopravného pasu,“ uviedol Peter 

Sádovský, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions. 

Kúpa cestovného lístka je s čipovou kartou veľmi jednoduchá – stačí priložiť k terminálu vodiča a počkať na 

pípnutie. Cestovanie je tak nielen výhodnejšie, ale šetrí čas pri nastupovaní a je bezpečnejšie, pretože nie je 

potrebné nosiť pri sebe hotovosť. 

Po vyplnení žiadosti a predložení požadovaných dokumentov na predajnom mieste na Autobusovej stanici 

Nivy v Bratislave je čipová karta cestujúcemu vystavená na počkanie. Žiakom a študentom študujúcim v SR 

vystaví dopravca čipovú kartu na základe písomného potvrdenia o návšteve školy, ktoré platí pre príslušný 

školský rok a nie je staršie ako 30 dní. Ďalšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke spoločnosti 

a na predajnom mieste na adrese: Autobusová stanica Nivy, Mlynské nivy 3, Bratislava - Ružinov, -1. 

poschodie. 

Požiadať o vydanie čipovej karty je možné aj z pohodlia domova online na stránke 

https://www.ubian.sk/kupit-kartu. Cestujúci si svoju kartu vie zároveň online spravovať, doplniť kredit, 

kontrolovať zostatok, dopravné transakcie a informácie o účte. 

 

 

 

Tlačová správa 

https://arriva.sk/bratislava/cipova-karta/
https://www.ubian.sk/kupit-kartu
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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 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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