
 

Názov dokumentu: ARRIVA predstavila 3 nové autobusy pre mestskú dopravu v Senici 
Dátum: 14. 10. 2022 Strana 1 

2022/10/61/TT  

 

ARRIVA predstavila tri nové autobusy pre mestskú dopravu v Senici 

 

Senica, 14. októbra 2022 – Spoločnosť ARRIVA Trnava dnes predstavila tri nové autobusy, ktoré budú voziť 

cestujúcich v mestskej autobusovej doprave v Senici. Autobusy budú postupne zaradené na linkách už 

v nasledujúcich dňoch. 

 

Ide o dva nové autobusy Crossway Low Entry City s dĺžkou 10,5 m a kapacitou 32 miest na sedenie a 46 miest 

na státie i jeden nový autobus Rošero First s dĺžkou 8,5 m a kapacitou 26 miest na sedenie a 7 miest na státie. 

Všetky tri autobusy sú nízkopodlažné, čo uľahčuje nastupovanie pre cestujúcich. Nástupná plošina navyše 

zjednodušuje nastupovanie a vystupovanie aj pre ľudí na vozíku a rodičov s kočíkom. Vozidlá spĺňajú 

najprísnejšiu emisnú normu EURO 6, ich výbava zahŕňa výkonnú klimatizáciu a moderné elektronické 

informačné tabule. Všetky tri nové vozidlá disponujú aj GPS zariadením, ktoré v budúcnosti umožní 

zobrazovanie aktuálnych odchodov na svetelných tabuliach najfrekventovanejších zastávok MHD. 

 

Sedadlá cestujúcich vo všetkých troch autobusoch sú potiahnuté červenou látkou s vyšitým logom mesta 

Senica na každom operadle. V interiéri nájdu cestujúci informačné vitríny s plánom liniek MHD Senica, 

výňatkom z Prepravného poriadku a Tarify MHD. V dvoch väčších autobusoch IVECO Crossway majú sedadlá 

určené pre dôchodcov a ZŤP kvôli zreteľnému odlíšeniu poťah modrej farby. 

 

„Ak sa má Senica v budúcnosti ďalej rozvíjať, je dôležité, aby kvalitná verejná autobusová doprava vždy patrila 

k prioritám nášho mesta. Tri nové autobusy sú dôkazom toho, že poznáme potreby Seničanov a v spolupráci 

s dopravcom vieme zabezpečiť tie najvhodnejšie riešenia,“ povedal Martin Džačovský, primátor mesta Senica. 
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„Verejná autobusová doprava vďaka moderným autobusom a schopnosti pružne reagovať na potreby 

konkrétnych miest aj celých regiónov šetrí životné prostredie a je dlhodobo udržateľná. Sme hrdí na to, že dnes 

môžeme pozvať Seničanov na paluby nových pohodlných a bezpečných autobusov a veríme, že aj vďaka nim 

bude pre nich mestská doprava stále atraktívnejšia,“ povedal Peter Nemec, generálny riaditeľ ARRIVA Trnava. 

 
 
 
 
 
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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