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Október je mesiac úcty k starším, v autobusoch ARRIVA cestujú seniori 

lacnejšie po celý rok 

 

Nitra, 4. októbra 2022 – Spoločnosti ARRIVA na Slovensku ponúkajú zľavnené cestovné pre seniorov nielen počas 

októbra – Mesiaca úcty k starším, ale po celý rok. Vďaka spolupráci s objednávateľmi, ktorými sú samosprávne kraje 

a mestá, tak môžu seniori v piatich slovenských krajoch a 17 mestách využívať výrazné zľavy, ktoré podporujú ich 

mobilitu aj vo vyššom veku. 

Zľavy na cestovné v prímestskej doprave sa v jednotlivých krajoch líšia, jedno však majú spoločné: pre tých, ktorí chcú 

využiť výhody cestovania aj na dôchodku, je najvýhodnejšie vybaviť si u svojho dopravcu dopravnú kartu s čipom. Vďaka 

nej môžu využívať zľavnené cestovné v autobusoch ARRIVA v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom aj 

Košickom kraji. Výška zľavy väčšinou závisí od precestovanej vzdialenosti a predstavuje v priemere od 37 % do 58 % zo 

základného cestovného. Seniori, ktorí dovŕšili 70. rok života, môžu v Bratislavskom a Trnavskom kraji cestovať bezplatne 

– stačí, ak požiadajú dopravcu o vystavenie SeniorPasu. V ostatných troch krajoch zaplatia osobitné (registračné) 

cestovné vo výške 0,20 eura (Košický kraj), 0,35 eura (Žilinský kraj) alebo 0,40 eura (Nitriansky kraj). 

„Mesiac úcty k starším je príležitosťou pozrieť sa na mobilitu očami našich rodičov a starých rodičov. Som hrdý na to, že 

v spolupráci s objednávateľmi dokážeme už dnes poskytovať seniorom výrazné zľavy a niekde dokonca bezplatnú 

dopravu. Pre nás v spoločnosti ARRIVA je dôležité aj to, aby naši seniori cítili, že si ich vážime a snažíme sa im vychádzať 

v ústrety. Moderné a pohodlné nízkopodlažné autobusy, nové služby, medzi ktoré patrí napríklad Autobus na zavolanie, 

ale aj prívetivosť a ochota – to všetko pomáha seniorom viesť aktívny život. Nielen v októbri, ale počas celého roka,“ 

uviedol László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.  

Podrobné informácie o podmienkach využitia zľavneného a osobitného cestovného pre dôchodcov a seniorov nájdete 

na stránke www.arriva.sk v tarifných poriadkoch jednotlivých dopravných spoločností ARRIVA. 

 

Tlačová správa 

http://www.arriva.sk/
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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. 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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