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Spoločnosť ARRIVA dnes aktívne podporila dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto a skrášlila 

okolie potoka Smrečianka v Liptovskom Mikuláši 

 

Ružomberok, 11. júna 2021 – Takmer 150 zamestnancov spoločnosti ARRIVA na Slovensku sa dnes aktívne 
zapojilo do najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia v strednej Európe s názvom Naše Mesto. Stretli sa 
netradične v rovnakých tričkách, aby spravili niečo správne pre svoje mesto a okolie. Cieľom dobrovoľníkov 
zo spoločnosti ARRIVA je pomôcť spraviť z miest, v ktorých pracujú a žijú, lepšie miesta pre život.  
 

Spoločnosť ARRIVA sa dnes pridala k desiatkam spoločností, ktorým záleží na regiónoch a mestách. V 

spolupráci s Nadáciou Pontis sa zapojila do aktivít 15. ročníka podujatia Naše Mesto. V regiónoch, v ktorých 

najväčší dopravca na Slovensku zabezpečuje verejnú autobusovú dopravu, prispeli v tento deň zamestnanci 

k vyčisteniu, skrášleniu a zlepšeniu miest.  

„V spoločnosti ARRIVA nám záleží na regiónoch a mestách, v ktorých žijeme a pracujeme. Naše mesto je 

príležitosťou dobrovoľníctvom podporovať komunity a aktívne pomôcť tam, kde je to potrebné. Aj vďaka 

spolupráci s Nadáciou Pontis a našimi objednávateľmi môžeme spoločne dokázať, že aj my v ARRIVA máme 

srdce na správnom meste a nielen v práci ťaháme všetci za jeden povraz. Som hrdý na kolegyne a kolegov, 

ktorí sa zapojili do podujatia,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. 

Dobrovoľníci spoločnosti ARRIVA z Liptovského Mikuláša vyčistili a skrášlili brehy a okolie potoka Smrečianka 

v mestských častiach Vitálišovce i Podbreziny, a tak ukázali, že im nie je ľahostajná čistota a vzhľad okolia, 

v ktorom žijú a pracujú. 

„Vysoko oceňujem túto aktivitu, ktorá je organizovaná na dobrovoľnej báze. Teším sa, že vďaka zapojeniu ľudí 

zo spoločnosti ARRIVA do podujatia sa zase nadýchne biotop na brehoch potoka Smrečianka. Tento počin tak 
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skrášli prostredie, ktoré je miestom vychádzok a relaxu tisícok ľudí z mestských častí Podbreziny a Vitálišovce,“ 

uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 

Okrem skrášlenia okolia, dobrovoľníci prišli na nové myšlienky a strávili príjemný deň s kolegami, tentokrát 

netradične – mimo pracoviska. Na záver dňa boli unavení z prospešnej a dobre vykonanej práce, ale aj rovnako 

šťastní zo spoločného úspechu. Dnešný deň popri stretnutí s kolegami, v súčasnosti takom vzácnom, i skvelom 

pocite z dobre vykonanej práce priniesol aj spestrenie bežného pracovného dňa a radosť z pomáhania iným. 

 

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. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a 
komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na 
Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností,  servisná spoločnosť a 
centrála.  
 
ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 
miliardy cestujúcich v 14 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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