
ARRIVA je známy poskytovateľ transport-
ných služieb v Európe. Na aký druh dopravy sa 
špecializuje na Slovensku?

Spoločnosť ARRIVA prevádzkuje v rámci Európy 
autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. V sloven-
ských regiónoch sa zatiaľ špecializujeme na oblasť 
verejnej autobusovej dopravy. Hlavné zastúpenie 
máme v Nitrianskom a Košickom kraji, kde zabez-
pečujeme viac než 70% prímestskej dopravy dvoch 
regiónov a  značnú časť mestskej dopravy. Zvyšok 
pokrýva naša vlastná značka Arriva Express zamera-
ná na oblasť diaľkovej prepravy a časť zahraničnej 
a komerčnej autobusovej dopravy. 

Aký bol hlavný dôvod pôsobiť práve v Nit-
rianskom a Košickom kraji?

Musím povedať, že obidva kraje poskytujú veľ-
kú profesionálnu výzvu. ARRIVA tu našla vhodných 
strategických partnerov na to, aby docielila vývoj 
dopravy správnym smerom – byť bližšie k  svojim 
cestujúcim.

Ako vnímate rozvoj služieb v týchto krajoch?
V oboch regiónoch pracujeme na integrácii a op-

timalizácii dopravy tak, aby naše služby v spojitosti 

s  ostatnými dopravnými módmi boli maximálnym 
prínosom pre cestujúcich.

Plánujete Vaše služby rozširovať aj do iných 
miest na Slovensku?

ARRIVA aktuálne zvažuje možnosť vstupu na 
trh osobnej železničnej dopravy. Ako člen skupiny 
Deutsche Bahn má skúsenosti nielen s  vlakovou 
prepravou, ale aj s  inými alternatívnymi doprav-
nými službami, ako napríklad zdieľané využívanie 
osobných áut a  bicyklov a  služby lodnej dopravy. 
Aj takéto moderné služby by sme radi predstavili 
na Slovensku.

V súčasnosti je veľmi populárne zavádzanie 
školských autobusov, aké sú podľa Vás ich vý-
hody? Plánuje ich zaviesť aj Vaša spoločnosť?

Myslím, že táto služba patrí medzi európske 
štandardy a má mnoho výhod. Rodičom šetrí čas aj 
stres na cestách v rannej špičke, zároveň sa môžu 
spoľahnúť, že deti prídu do školy načas a bezpečne. 
Deti majú možnosť naučiť sa samostatnosti a zod-
povednosti. 

ARRIVA takýto druh dopravy veľmi podporuje. 
Preto sa rozhodla spolupracovať s Mestským úra-
dom Nové Zámky a predstaviteľmi základných škôl 
v  meste, aby spoločne uviedli na trh nový proto-
typ takejto služby. Pilotný projekt sme odštartovali 

v Nových Zámkoch. Služba školský autobus na linke 
č.2 a  linke č.3 bola spustená pre školákov začiat-
kom novembra 2014. Dúfame, že bude projekt 
úspešný a podarí sa ho zrealizovať aj v ďalších mes-
tách.

Aké iné novinky pripravujete v  najbližších 
mesiacoch pre cestujúcich? 

Naša spoločnosť je v neustálom rozvoji a snaží-
me sa, aby s ARRIVOU bola radosť cestovať. Verím, 
že v  nasledovných rokoch technologizácia dopra-
vy dostane oveľa väčšiu úlohu v  službách verejnej 
dopravy, ako doteraz. V  tomto smere máme veľa 
riešení, ktoré úspešne využívame v Európe a radi by 
sme ich zaviedli aj na slovenský trh. V transformácii 
je napríklad už samotný trh diaľkovej dopravy. Oča-
kávame pozitívne zmeny v službách Arriva Express. 
Chceli by sme poskytovať celoplošnú autobusovú 
dopravu v rámci Slovenska a priame napojenie na 
väčšie európske mestá. Nové zmeny sa prejavia 
v doplnkových službách pre cestujúcich – wi�  pri-
pojenie v diaľkových a prímestských linkách, on-line 
cestovné poriadky, elektronické peňaženky so zľa-
vami z cestovného, či mobile payment.

 Od 17. novembra bude bezplatne premávať 
železničná doprava pre študentov a  dôchod-
cov. Do akej miery to podľa Vás ovplyvní au-
tobusovú dopravu a teda aj Vašu spoločnosť? 

Tento krok zo strany vlády má určite svoj racio-
nálny základ. Myslím si však, že existujú aj iné 
riešenia na motiváciu ľudí, aby cestovali verejnou 
dopravou, ako uprednostniť niektoré segmenty 
cestujúcich a dopravné formy. Čo sa týka dopadu 
na autobusovú dopravu, podľa odhadu dopravcov 
zhromaždených do ZAD sa zníži počet cestujúcich 
o 8 %. ARRIVA však zatiaľ redukcie neplánuje.

LÁSZLÓ IVAN,
generálny riaditeľ spoločností ARRIVA pre Slovensko 

Študoval na Corvinus univerzite v Komárne a v Budapešti. Pra-
coval v poradenskej spoločnosti Central European Management 
Intelligence, kde sa mu podarilo v  projekte reštrukturalizácie 
najväčšej spoločnosti poskytujúcej verejnú dopravu v Maďarsku 
dosiahnuť úsporu 50 miliónov €. Od roku 2009 pôsobí v spoloč-
nosti ARRIVA. Vďaka mnohým skúsenostiam v dopravnej oblasti 
a poradenstve bol v roku 2013 menovaný generálnym riaditeľom.

ARRIVA na Slovensku

ävjan  • čší súkromný prevádzkovateľ autobusovej dopravy, v SR 
pôsobí od roku 2008

epzebaz  • čuje mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a ko-
merčnú autobusovú dopravu

olops énvarpod 3 uj airovt  • čnosti – Arriva Nitra a.s., Arriva Nové 
Zámky a.s., Arriva Michalovce a.s., 2  servisné spoločnosti, 
1 cestovná kancelária

DOSIAHNE AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
EURÓPSKY ŠTANDARD AJ U NÁS?
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Chceli by sme poskytovať
celoplošnú autobusovú dopravu v rámci 
Slovenska a priame napojenie na väčšie 

európske mestá.

Moderné autobusy nielen na diaľkových 
linkách, technické zlepšenia, digitalizácia, 
dobrá dostupnosť zastávok a školské au-
tobusy pre deti. To všetko je len začiatok 
novej éry cestovania. Čo čaká slovenskú 
autobusovú dopravu a ako to chce spo-
ločnosť ARRIVA dosiahnuť, nám v rozho-
vore priblíži László Ivan, generálny riaditeľ 
spoločností ARRIVA pre Slovensko.
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