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Európsky týždeň mobility 2022: ARRIVA pripravila pre cestujúcich na Orave a 

Liptove súťaže aj benefity 

 

Ružomberok, 14. septembra 2022 – Cestujúci prímestskou autobusovou dopravou na Orave a Liptove a 
mestskou hromadnou dopravou v Liptovskom Mikuláši a Dolnom Kubíne sa môžu zapojiť do súťaže o 
kredity na čipovú kartu ARRIVA v celkovej hodnote 3 000 eur. Počas Európskeho týždňa mobility budú 
vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja vydávané dopravné čipové karty pre všetkých záujemcov 
zdarma. Žiaci základných škôl, ktorí sa zapoja do výtvarnej súťaže s témou „Cestujeme bezpečne 
autobusom“ zase môžu vyhrať výlet autobusom do ZOO pre celú triedu. 
 
Témou 21. ročníka Európskeho týždňa mobility 2022 je „Lepšia dostupnosť“ a odráža túžbu ľudí v celej Európe 
znovu sa spojiť po niekoľkých mesiacoch izolácie a obmedzení. Cieľom kampane je zdôrazniť dôležitosť 
dostupnosti dopravy a motivovať ľudí, aby využívali udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná 
doprava, pešia chôdza či cyklistika, a tak prispeli k zlepšeniu kvality ovzdušia a vytvorili z mestských častí 
príjemnejšie miesta pre život a prácu. 
 
„Žilinský samosprávny kraj spustil počas leta do prevádzky na Kysuciach, v Žiline a Rajeckej doline Integrovaný 
dopravný systém, ktorý zjednodušil a zlacnil cestovanie tým, ktorí pravidelne využívajú vlaky, prímestské 
autobusy alebo mestskú hromadnú dopravu. Naším cieľom je motivovať verejnosť k využívaniu hromadnej 
dopravy, ktorá je v porovnaní s niektorými inými spôsobmi dopravy ekologickejšia a bezpečnejšia. Cestovanie 
hromadnou dopravou je pohodlné, lacné a zároveň je to príležitosť k tomu, aby sme malými krokmi prispeli k 
zlepšeniu stavu nášho životného prostredia, ovzdušia a všetkého, čo s tým súvisí. Snažíme sa ponúkať 
verejnosti rôzne iniciatívy a aktivity pre podporu udržateľnej mobility a každoročne sa zapájame do 
organizovania Európskeho týždňa mobility. Verím, že našu ponuku využijú obyvatelia Žilinského kraja aj tento 
rok,“ povedala Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja 
 
ARRIVA podporuje Európsky týždeň mobility každý rok vo všetkých krajoch, v ktorých pôsobí a zabezpečuje 
služby verejnej dopravy. „Spoločnosti ARRIVA na Slovensku zabezpečujú mobilitu v piatich krajoch, kde spájajú 
ľudí i miesta a poskytujú svojim cestujúcim aj objednávateľom moderné, bezpečné a trvalo udržateľné 
dopravné služby. Európsky týždeň mobility vnímame ako pozvanie pre ľudí, aby nechali auto doma a presadli 
do verejnej dopravy. Výsledkom bude čistejší vzduch a lepšie životné prostredie, ale aj bezpečnejšie cesty 
a v neposlednom rade ekonomická úspora,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na 
Slovensku. 

Tlačová správa 

https://eurotm2022.eurotm.sk/
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„Vieme, že pre našich cestujúcich z Oravy a Liptova je verejná autobusová doprava veľmi dôležitá, a preto 
v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako objednávateľom robíme všetko pre to, aby sme im 
ponúkli moderné a bezpečné služby. Také, ktoré budú zároveň šetrné k životnému prostrediu aj peňaženke. 
Práve na výhodnosť cestovania autobusom upozorňujeme počas Európskeho týždňa mobility aj žrebovaním 
o bonusové kredity na čipové dopravné karty,“ uviedol Karol Petöcz, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA 
Liorbus.  
 
Cestujúci, ktorí si počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra dobijú čipovú kartu za 
minimálne 10 eur alebo si kúpia novú kartu s kreditom v tejto hodnote, budú automaticky zaradení do 
žrebovania o kredity v hodnote 30, 20, 10 a 5 eur. Čipové karty je možné zakúpiť a dobiť na predajných 
miestach či online cez e-shop, dobíjanie je však možné aj u vodičov v autobusoch ARRIVA. 
  
Podporiť verejnú autobusovú dopravu sa rozhodlo aj mesto Dolný Kubín, kde bude v dňoch 16. – 17. 
septembra cestovanie v MHD autobusmi ARRIVA zadarmo. Počas Dňa bez áut – teda 22. septembra – budú 
môcť cestujúci vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja využiť bezplatnú dopravu v prímestskej 
autobusovej doprave v celom kraji.  
 
V Liptovskom Mikuláši je počas večernej svetelnej cyklojazdy, ktorá sa uskutoční 16. septembra so začiatkom 
o 18.00 na Námestí osloboditeľov, pre záujemcov pripravená prezentácia verejnej osobnej dopravy. V 
pristavenom autobuse MHD sa budú môcť deti posadiť za volant, zatrúbiť, otvoriť a zatvoriť dvere, ale aj 
kresliť si a hrať sa. 
 
Informácie o súťažiach, cestovných poriadkoch a službách spoločnosti ARRIVA získajú zákazníci na webovej 
stránke, prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk alebo na linke Zákazníckej podpory +421 915 733 733 
od pondelka do nedele, a to aj počas sviatkov či víkendov, v čase od 8:00 do 20:00. 
 
Cestujúci majú možnosť získať vždy aktuálne informácie aj online po prihlásení sa na odber noviniek cez 
formulár na internetovej stránke NEWSLETTER – ARRIVA na Slovensku. Priamo na svoju e-mailovú adresu tak 
môžu aktuálne informácie o cestovných poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, novinkách i nových 
pracovných ponukách spoločností ARRIVA na Slovensku získať okamžite po ich zverejnení. 
 
 
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. 

https://arriva.sk/
https://arriva.sk/
https://arriva.sk/newsletter/
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