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ARRIVA: Štúdium dopravy aj pre žiakov, ktorí budú končiť základnú školu 

 

Trnava, 26. septembra 2022 – ARRIVA má pripravenú atraktívnu ponuku pre mladých ľudí so záujmom o kariéru 

v doprave. Budúci absolventi základných škôl v Trnavskom kraji a ich rodičia sa s ňou budú môcť zoznámiť už zajtra 

(27. 9.) na podujatí „Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu v Trnave“, ktoré sa bude konať v areáli 

Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. 

Na podujatí zorganizovanom pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky predstaví spoločnosť 

ARRIVA Trnava budúcim študentom moderný autobus Crossway LE10,8m zo svojej flotily. Zástupcovia spoločnosti 

zároveň deťom, rodičom a záujemcom odprezentujú jednotlivé povolania v autobusovej doprave, spoluprácu ARRIVA 

so strednými odbornými školami a komplexný balík odmeňovania i starostlivosti o zamestnancov, ktorý patrí k 

najatraktívnejším v oblasti osobnej dopravy na Slovensku. 

„Nedávne zníženie minimálneho veku potrebného na získanie vodičského oprávnenia pre vodičov autobusov z 24 na 21 

rokov zvyšuje atraktivitu vodičského povolania medzi mladými ľuďmi, ktorí sa rozhodujú pre duálne vzdelávanie. ARRIVA 

k tejto zmene nepochybne prispela a dnes sme pripravení ďalej rozšíriť našu spoluprácu so strednými odbornými 

školami, aby sme si pripravili novú generáciu kolegýň a kolegov. Práve toto je cesta zvyšovania kvality a budovania 

dlhodobej udržateľnosti verejnej autobusovej dopravy na Slovensku,“ uviedol László Ivan, generálny riaditeľ spoločností 

ARRIVA na Slovensku.  

Súčasťou podujatia, na ktorom potvrdilo účasť okrem spoločnosti ARRIVA aj ďalších 15 vystavovateľov z odvetvia 

dopravy, je aj kariérne poradenstvo a odporúčania ďalšieho študijného smerovania i výberu povolania pre žiakov 

základných a stredných škôl. Záujemcovia o prácu v spoločnosti ARRIVA môžu navštíviť aj webovú stránku dopravcu 

https://arriva.sk/kariera/, kde nájdu aktuálne voľné pracovné pozície. 

ARRIVA na Slovensku a vo svete 

Tlačová správa Tlačová správa 

https://arriva.sk/kariera/
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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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